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"எதைத எழுதினாலும் அதைத நாலு ஜேபர்
பாராட்டவாவது ஜேவண்டும்; அல்லது
திட்டவாவது ஜேவண்டும். இரண்டும்
இல்தைலவெSன்றால் எழுதுவதைதவிட
எழுதாமல் இருப்பது நல்லது.”

அமரர் கல்கி அவர்கள் இந்நூலாசிரிSருக்கு

வழங்கிS அறிவுதைரSாம் இது. இதைத ஏன்

இங்ஜேக குறிப்பிடுகிஜேறாம்?

“அஜேகா, வாரும் பிள்ளாய்!”

வழக்கத்திற்கு விஜேராதமாக ஒரு நாள் என்தைனக் கண்டதும், "அஜேகா, வாரும் பிள்ளாய்" என்றார் 
‘தினமணி கதி’ரின் வெபாறுப்பாசிரிSரான திரு. சாவி அவர்கள்.

"அடிஜேSன் விக்கிரமாதித்தனா, என்ன? என்தைன 'அஜேகா, வாரும் பிள்ளாய்!' என்கிறீர்கஜேள?" என்ஜேறன் 
நான்.

"அது வெதரிSாதா எனக்கு? ‘வெபரிS எழுத்து விக்கிரமாதித்தன் கதைதகதைளப் பின்பற்றி 'மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தன் கதைதகள்’ என்று எழுதினால் எப்படியிருக்கும்?"

"ஜேபஷாயிருக்கும்"

"சரி, எழுதும்!"

"என்தைனSா எழுதச் வெசால்கிறீர்கள்?"

"ஆமாம்."

"எந்த எழுத்தாளரும் தமக்கு உதித்த ஜேSாசதைனதைS இன்வெனாருவருக்கு இவ்வளவு தாராளமாக வழங்கி 
நான் பார்த்ததில்தைலஜேS?"

"அதனால் என்ன, என்னிடம் ஜேSாசதைனக்குப் பஞ்சமில்தைல; எழுதும்!" என்றார் அவர்.

"நன்றி!" என்று நான் அவருதைடS ஜேSாசதைனக்கு நன்றி வெதரிவித்துவிட்டு எழுத ஆரம்பித்ஜேதன். 
கிட்டத்தட்ட ஒராண்டு காலம் அது ‘கதி’ரில் வெதாடர்ந்தது. பலர் அதைத விழுந்து விழுந்து படிக்கவும் 
வெசய்தார்கள்; சிலர் அதற்காக என் ஜேமல் விழுந்து விழுந்து கடிக்கவும் வெசய்தார்கள். ஏன்?

இதற்கு நான் பதில் வெசால்வதைதவிட, அமரர் கல்கி அவர்கள் இன்றல்ல– இருபத்து மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னாஜேலஜேS வெசால்லி விட்டுச் வெசன்றதைத இங்ஜேக நிதைனவூட்டினாஜேல ஜேபாதும் என்று
நிதைனக்கிஜேறன். என்னுதைடS முதல் சிறுகதைதத் வெதாகுதிSான ‘முல்தைலக்வெகாடிSாள்' என்ற நூலுக்கு 
முன்னுதைர எழுதும்ஜேபாது ஆசிரிSர் கல்கி அவர்கள் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தார்கள்:

"விந்தன் கதைதகதைளப் படிப்பவெதன்றால் எனக்கு மனத்திஜேல பSம் உண்டாகும்..... அவருதைடS கதா 
பாத்திரங்கள் அனுபவிக்கும் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்வெகல்லாம் நாம்தான் காரணஜேமா என்று எண்ணி 
எண்ணித் தூக்கமில்லாமல் தவிக்க ஜேநரும்....!"
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தம்மால் முடிந்தவதைர பிறருக்கு நன்தைம வெசய்வதைதஜேS தம்முதைடS வாழ்வின் லட்சிSமாகக் 
வெகாண்டிருந்த அந்த அரும் வெபரும் உத்தமதைரஜேS என் கதைதகள் அந்தப் பாடுபடுத்தின என்றால், 
மற்றவர்கதைளப் பற்றிச் வெசால்லவா ஜேவண்டும்?

அத்ததைகS அனுபவத்திற்குத் வெதரிந்ஜேதா வெதரிSாமஜேலா உள்ளான சிலர் 'மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் 
கதைதக'ளில் வரும் கதாபாத்திரங்கதைளத் தாங்கள்தான் என்று நிதைனத்துக் வெகாண்டு, இரவெவல்லாம் 
நி5மாகஜேவ தூக்கமில்லாமல் தவித்திருக்கிறார்கள்; வெபாழுது விடிந்ததும் நி5மாகஜேவ அவர்கள் 
என்ஜேமல் விழுந்து கடிக்கவும் வந்திருக்கிறார்கள்.

ஒருவிதத்தில் பார்க்கப் ஜேபானால் ஜேவறு Sாருக்கு நன்றி வெசலுத்தாவிட்டாலும் இவர்களுக்கு நான் 
அவசிSம் நன்றி வெசலுத்திஜேS ஆக ஜேவண்டும். ஏவெனனில், "வாழ்க்தைகதைSயும், அதைதப் பல வழிகளில் 
வாழ்ந்து காட்டும் பல்ஜேவறு மனிதர்கதைளயும் அப்படிஜேS படம் பிடித்துக் காட்டுவதுதான் உண்தைமSான
இலக்கிSம்’ என்று இக்காலத்து இலக்கிS ஜேமதைதகளும், இலக்கிS விமரிசகர்களும் கூறுகிறார்கள். 
இவர்களுதைடS கூற்தைற ஜேமஜேல கண்டவர்கள் என்தைனக் கடிக்க வந்ததன் மூலம் 
வெமய்Sாக்கியிருப்பஜேதாடு, "மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் கதைதகள் உண்தைமSான இலக்கிS வதைகதைSச் 
ஜேசர்ந்ததுதான்" என்றும் சந்ஜேதகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபித்திருக்கிறார்களல்லவா?

மிகுந்த மகிழ்ச்சி; நன்றி.

- விந்தன்

4



படிப்பதற்கு முன்:

வெகாஞ்சம் ‘தம்’ பிடிக்க ஜேவண்டியிருக்கலாம்;
தSார் வெசய்து வெகாள்ளவும்.
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மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் வரலாறு

அன்று 'பதினாறும் வெபற்றுப் வெபருவாழ்வு வாழ ஜேவண்டும்' என்று மணமக்கதைள ஆசீர்வதித்துக் 
வெகாண்டிருந்த இந்த பரத கண்டத்திஜேல, 'எண்ணி இரண்ஜேட இரண்டு வெபற்றுக் வெகாள்ளுங்கள்; அதற்கு 
ஜேமல் ஜேபானால் இன்னும் ஒன்ஜேற ஒன்று-ஆக மூன்று. அந்த மூன்தைறத் தாண்டாதீர்கள்!” என்று 
அறுதியிட்டு ஆசீர்வதிக்கும் ‘இந்திSா, இந்திSா' என்று ஒரு ஜேதசம் உண்டு. அந்தத் ஜேதசத்திஜேல 'தமிழ் 
நாடு’ என்று கூறா நின்ற “மதராஸ், மதராஸ்' என்று ஒரு மாகாணம் உண்டு. 'கூச்சமில்லாமல் இங்ஜேக 
Sாரும் மூச்சுக்கூட விடக் கூடாது’ என்று கூறும் கூவமாநதி, வெகாசு மகா ஜீவராசிகளிடம் வெகாண்ட 
கருதைணSால் ஓடா நின்ற இந்த மதராஸ் பட்டணத்திஜேல, ‘உச்சினி மாகாளிப் பட்டணம்’ என்று ஒரு 
பட்டணம் இல்லாவிட்டாலும் 'சர்தார் உஜ்5ல் சிங், உஜ்5ல் சிங்’ என்று ஒரு கவர்னர் உண்டு. அந்த 
கவர்னராகப்பட்டவர் அடிக்கடி பவனி வரும் 'மதைலயில்லா மதைலச்சாதைல'Sான வெமளண்ட் ஜேராடிஜேல 
'ஒன் டு த்ரீ, ஒன் டு த்ரீ' என்று வெசால்லப்பட்ட ஒர் ஏலக் கம்வெபனி உண்டு.

அந்தக் கம்வெபனியிஜேல ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழதைமSன்று காதைல அதன் ஏலதாரர் ‘ஸ்பிரிங்’ தைவத்துத் தைதத்த 
குஷன் நாற்காலி ஒன்றின் ஜேமல் ஏறி நின்று 'குதி, குதி' என்று குதித்து, "குவிSான நாற்காலி, உங்கதைளக் 
குதிக்க தைவக்கும் நாற்காலி!"’ என்று அந்த நாற்காலியின் அருதைம வெபருதைமகதைளவெSல்லாம் 
அடுக்கடுக்காகச் வெசால்லி, "ஜேகளுங்கள்-பத்து ரூபா, இருபது ரூபா, முப்பது ரூபா" என்று ஏலம் விட்டுக் 
வெகாண்ஜேட ஜேபாய்த் திடீவெரன்று கீஜேழ குதித்து நிற்க, அப்ஜேபாது இந்த நாட்டின் 'பற்றாக்குதைற 
மன்னர்'களில் ஒருவரும், படு அசடுமான சந்திரவர்ணராகப் பட்டவர் அதைதக் கண்டு அதிசயித்து, ‘இது 
என்ன ஆச்சச்சரிSம்! அந்த நாற்காலியின்ஜேமல் ஏறி நிற்கும் ஜேபாது நீர் உSரமாயிருந்தீர்; அதைத விட்டுக் 
கீஜேழ குதித்ததும் குள்ளமாய்ப் ஜேபாய்விட்டீஜேர, ஜேபாய்விட்டீஜேர, ஜேபாய் விட்டீஜேர!" என்று ஏலதாரதைர 
வாவெSல்லாம் பல்லாய் வினவ, 'சரிSான இளிச்சவாSன் கிதைடத்திருக்கிறான் இன்தைறக்கு; இந்த 
நாற்காலிதைS இவன் ததைலயில்தான் கட்ட ஜேவண்டும்' என்று அவராகப்பட்டவர் தீர்மானித்து, 
"உம்முதைடS வெபSர் என்னய்Sா?" என்று அக்கணஜேம ஜேகட்டுத் வெதரிந்து வெகாண்டு, "ஜேகளுமய்Sா, 
சந்திரவர்ணஜேர! இந்த ஒர் அற்புதம் மட்டும் அல்ல; இன்னம் பல அற்புதங்கள் படு அழகான இந்த 
நாற்காலியிஜேல உண்டு.

சுருக்கமாகச் வெசால்லப் ஜேபானால் ஜேதஜேவந்திரனிடமிருந்து பரிசாகப் வெபற்ற விக்கிரமாதித்தனின் 
சிம்மாசனம் கூட இதனிடம் ஒன்றும் வெசய்S முடிSாது. அதில் முப்பத்திரண்டு பதுதைமகள் மட்டுஜேம 
இருந்தன. இதிஜேலா முப்பத்திரண்டாயிரம் 'இரவுக் கன்னிகள்' ஒளிந்து வெகாண்டிருக்கிறார்கள். நீர் இந்த 
அரிSாசனத்தில் அமர்ந்தால் ஜேபாதும்; அவர்கள் அத்ததைன ஜேபரும் வெவளிப்பட்டு, 'நறுக், நறுக்’ வெகன்று 
உம்தைம ஆதைசயுடன் கிள்ளி, உம்முடன் விரக தாபத்துடன் விதைளSாடி மகிழ்வார்கள். அந்த 
விதைளSாட்டிஜேல நீர் திடீவெரனத் துள்ளலாம்; திடீர் திடீவெரன வெநளிSலாம்; திடீர் திடீர் திடீவெரன 
வெநட்டுயிர்க்கலாம்.

இப்படிSாகத்தாஜேன ஒரு கணம்கூட உம்தைம உட்கார விடாமல், உறங்க விடாமல் எப்ஜேபாதும் 
சுறுசுறுப்பாக தைவத்துக்வெகாண்டிருப்பதில் அந்த 'இரவுக் கன்னி'களுக்கு ஈடு இந்த ஈஜேரழு பதினாலு 
உலகங்களிலும் கிதைடSாது" என்று எற்வெகனஜேவ எண்ணிப் பார்த்து தைவத்திருந்தவர் ஜேபால் வெசால்லி, 
"அப்ஜேபர்ப்பட்ட நாலு கால் உள்ள நாற்காலிதைSக் ஜேகவலம் இரண்ஜேட கால்கள் உள்ள நீர் முப்பது 
ரூபாய்க்குத்தானா ஜேகட்பது ஜேகளும், தாராளமாகக் ஜேகளும்-நாற்பது ரூபா, ஐம்பது ரூபா, அறுபது ரூபா-
அதிர்ஷ்டக்காரர் ஐSா, நீர் சீக்கிரமாகஜேவ நீர் ஏதாவவெதாரு சினிமா நட்சத்திரத்தின் கணவராகக் கடவீர்!" 
என்று ஆசீர்வதித்துச் சந்திரவர்ணர் ததைலயிஜேல கட்ட, அதுவதைர அங்ஜேக நின்று அவதைரக் கவனித்துக் 
வெகாண்டிருந்த படாதிபதி ஒருவர், "நாம் எடுக்கப் ஜேபாகும் ‘கவி ரத்ன காளிதாஸ் படத்தில் 
கதாநாSகனாக நடிக்க இப்படி ஒரு புத்திசாலிSல்லவா ஜேவண்டும், நுனி மரத்தில் உட்கார்ந்து 
அடிமரத்தைத வெவட்ட?" என்று வெமல்ல அவதைர வெநருங்கி, தம் எண்ணத்தைதப் பக்குவமாக வெவளியிட்டு, 
அதற்கு ஜேமல் வெசய்S ஜேவண்டிS ஆSத்தங்கதைளவெSல்லாம் வெசய்து, அவதைரக் காளிதாசனாக நடிக்கவிட, 
அவருடன் காளிSாக நடித்த சாமுத்திரிகா லட்சணிSாக்கப்பட்டவள் அவதைரக் ‘காதல் பட்சணம்' 
வெசய்Sக் கருதி, அந்தப் பட்சனத்துக்கு அவர் முற்றிலும் தகுதியுதைடSவர்தானா எனச் ஜேசாதிக்க எண்ணி, 
ஒரு நாள் இருவரும் தனிதைமயில் கள்ளத்தனமாகக் கள்ள மது அருந்திக் வெகாண்டிருந்த காதைலயில், "ஓய், 
சந்திரவர்ணஜேர உமக்கு இப்ஜேபாது என்ன வSது?" என்று தன் ஜேகள்விக் கதைனகளில் முதல் கதைணSான 
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வSதுக் கதைணதைSத் வெதாடுக்க, "முப்பது!" என அவர் பதில் இறுக்க, அவள் 'கக்கக்கக்கக்கா' என ஒரு 
‘காக்காய்ச் சிரிப்பு'ச் சிரிக்கலாயினள்.

அதைதக் கண்டு சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் விழித்து, "ஏன் சிரிக்கிறாய் வெபண்ஜேண, என் கண்ஜேண!" எனக் 
கடாவ, "நான் சினிமா வSதைதக் ஜேகட்கவில்தைல; நி5 வSதைதக் ஜேகட்கிஜேறன்!" என அவள் 
விளக்குவாளாயினள்.

அதற்கு ஜேமல் அவர் அக்கம் பக்கம் பார்த்து, "வெவளிஜேS வெசால்ல ஜேவண்டாம்; ஐம்பதைதத் 
தாண்டிவிட்டது!" என்று அவள் காஜேதாடு காதாகச் வெசால்ல, "க்கும்! காதில் வாதைS தைவப்பதுஜேபால் 
கன்னத்தில் வாதைS தைவத்துவிட்டீஜேர!" என்று அவள் சிணுங்கி, தன் கன்னத்தில் அவர் தைவத்த 
‘முத்திதைரதைSப் பவுடர் கதைலSாமல் ஒத்தி எடுத்துவிட்டு, “ஆமாம், உமக்குக் கலிSாணமாகிவிட்டதா?" 
என ஒய்Sாரமாகக் ஜேகட்டுச் சற்ஜேற அவதைர உரசலாயினள். அந்த உரசலில் வெவட்கம் வந்து தன்தைனக் 
கவ்விப் பிடிக்க, "ஆகிவிட்டது" என்றார் அவர் 'ஜேகள்விக் குறி"Sாக வதைளந்து வெநளிந்து.

"வெவட்கப்படும்; எனக்குப் பதிலாக நீராவது வெவட்கப் படும்!" என்று வெசால்லிவிட்டு, "ஆமாம், உமக்கு 
எத்ததைன கலிSாணங்கள் இதுவதைர நடந்திருக்கின்றன?" என்று சாமுத்திரிகா லட்சணிSாகப்பட்டவள் 
ஜேகட்க, "மூன்று" என்றார் சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர்.

அடுத்த ஜேகள்வி "குழந்தைதகள் எத்ததைன?" என்று பிறந்தது; பதில் "நாலு" என்று வந்தது.

"அப்படிSானால் நீர்தானய்Sா, எனக்குச் சரிSான ஜே5ாடி! உம்தைம நான் 'காதல் பட்சணம்’ வெசய்S 
விரும்புகிஜேறன்" என்று சாமுத்திரிகா லட்சணிSாகப்பட்டவள் சகல திருப்திகதைளயும் ஒருங்ஜேக அதைடந்த
மகிழ்ச்சியில் பட்டவர்த் தனமாகச் வெசால்ல, "எப்ஜேபாது கலிSாணம் வெசய்து வெகாள்ளலாம்?" என்று 
சந்திரவர்ணராகப்பட்டவரும் பட்டவர்த்தனமாகக் ஜேகட்க, "கலிSாணத்துக்கு இப்ஜேபாது என்னய்Sா 
அவசரம்? வாரும், முதலில் ஜேடாக்கிஜேSாவுக்குப் ஜேபாய் விட்டு வருஜேவாம்.. அதற்குப் பின் 
கலிSாணத்தைதப் பற்றி ஜேSாசிப்ஜேபாம்" என்று அவள் அவதைர அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய், அங்ஜேக ஒரிரு
மாதங்கள் இருந்து விட்டுத் திரும்பி வர, ஒரு நாள் சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் எதைதக் கண்டாலும் 
தின்னப் பிடிக்காமல், "எங்ஜேக மாவடு, எங்ஜேக மாவடு"‘ என்று ஜேதட, அதைதக் கவனித்த 
படாதிபதிSாகப்பட்டவர், "என்ன ஒய், சாமுத்திரிகா லட்சணி முழுகாமல் இருக்கிறாளா?" என்று தம் 
கண்தைணச் சிமிட்டிக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, "அது எப்படி உங்களுக்குத் வெதரிந்தது?" என்று சந்திரவர்ணர் 
அதிஅதி ஆச்சச்சரிSத்துடன் ஜேகட்க, "அனுபவம் உமக்குப் புதுதைமSாயிருந்தாலும் எமக்குப் 
பழதைமSாச்ஜேச, ஐSா! இங்ஜேக எந்த நட்சத்திரமாவது முழுகாமல் இருந்தால், அந்த நட்சத்திரத்தின் 
கணவன்தான் அவளுக்குப் பதிலாக மாவடு ஜேகட்பது வழக்கம்!” என்று அவர் விளக்க, அதன் மூலம் 
‘நட்சத்திரக் கணவன்’ என்ற அந்தஸ்தைதத் தான் எப்படிஜேSா எட்டிப் பிடித்துவிட்டதைத உணர்ந்த இவர் 
ஜேசாளக்வெகால்தைலப் வெபாம்தைமஜேபால் சிரிக்க, அருகிலிருந்த சாமுத்திரிகா லட்சணி அவருதைடS 
ததைலயில் ஆதைசயுடன் ஒரு தட்டுத் தட்டி, “ஜேகளுமய்Sா, சந்திரவர்ணஜேர! இதுஜேவ நம் கலிSாணம் 
வெசய்துவெகாள்வதற்கு ஏற்ற தருணம். வாரும், உடஜேன திருப்பதிக்குப் ஜேபாஜேவாம்!” என்று அன்ஜேற 
அவதைர அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய்க் ‘கலிSாணம்’ என்று ஒன்தைறயும் வெசய்து வெகாண்டு, கள்ள மதுவும்,
கள்ளப் பணமும் ஜேபால வாழ்ந்து வரலாயினள்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இருந்து வருங்காதைலயில், ஒரு நாள் சாமுத்திரிகா லட்சணிக்குத் வெதரிSாமல் ஓர் உப
நடிதைகயுடன் சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் சற்ஜேற சல்லாபம் வெசய்து வெகாண்டிருக்க, அதற்கு முழு முதல் 
காரணமாயிருந்த அவருதைடS கார் டிதைரவர் ஏதும் அறிSாதவன் ஜேபால் அதைதப் பார்த்து ஒரு தினுசாகச் 
சிரிக்க, “இந்தாப்பா, இதைத தைவத்துக் வெகாள்; அம்மாவிடம் வெசால்லாஜேத!” என்று அவர் அவனிடம் ஒரு 
நூறு ரூபா ஜேநாட்தைட எடுத்து நீட்ட, “அம்மா இப்படி Sாருடனாவது இருந்தா, உங்ககிட்ஜேட வெசால்ல 
ஜேவணாம்”னு இருநூறு ரூபா வெகாடுப்பது வழக்கமாச்சுங்கஜேள!” என்று அவன் ததைலதைSச் வெசாறிS, 
“அப்படிSா சங்கதி?” என்று அவர் அந்தக் கணஜேம சாமுத்திரிகா லட்சணிஜேSாடு சகல மதைனவிSதைரயும் 
வெவறுத்துத் தூக்க மாத்திதைரகளின் துதைணSால் ஒஜேரடிSாய்த் தூங்கிப் ஜேபாக, அப்ஜேபாது சாமுத்திரிகா 
லட்சணியின் தSவில் ஜேமற்படிப்பு படிப்பதற்காக வெவளிநாடுகள் பலவற்றுக்குப் ஜேபாயிருந்த 
அவருதைடS புத்திர சிகாமணிகளில் ஒருவரான விக்கிர மாதித்தனாகப்பட்டவர் ‘ஏ டு இஸட்’ வதைர 
உள்ள எல்லாப் பட்டங்கதைளயும் வெபற்றுத் திரும்பி, உத்திஜேSாகங்கள் பல தன்தைனத் ஜேதடி வந்தும், 
‘வெதாழுதுண்டு வாழ மாட்ஜேடன். உழுதுண்டு இதைளக்க மாட்ஜேடன்!’ என்று வள்ளுவதைரப் ஜேபாலஜேவ 
அவனும் வெசான்னதைதச் வெசய்Sாமல் அவற்தைற உதறி, வெபSரில் மட்டுமல்ல, வாழ்விலும் நான் சாட்சாத் 
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விக்கிரமாதித்தனாகஜேவ வாழ்ஜேவன்!’ என உறுதி பூண்டு, வெமளண்ட்ஜேராடிஜேல முப்பத்திரண்டு அடுக்கு 
மாளிதைக ஒன்று இல்லாத குதைறதைSப் பலருதைடS கூட்டு முSற்சிSால் நிவர்த்தி வெசய்து, அந்த 
மாளிதைகயில் பிரசித்தி வெபற்ற ஸ்வெபன்ஸர் கம்வெபனிக்கு ‘வவ் வள் வவ்ஜேவ’ காட்டுவது ஜேபால் 
‘விக்கிரமாதித்தன் வெவன்சர்ஸ்’ என்று ஒரு கம்வெபனி ஆரம்பித்து, அந்தக் கம்வெபனிக்குத் தாஜேன 
மாஜேனஜிங் தைடரக்டராகி, முப்பத்திரண்டாவது மாடியில் தனக்வெகன்று ஓர் ஏர் கண்டிஷன் அதைற'தைS 
அதைமத்துக் வெகாண்டு, அந்த அதைறயில் தன் அப்பா சந்திரவர்ணராகப்பட்டவர் வாங்கிப் 
ஜேபாட்டுவிட்டுப் ஜேபான அதிர்ஷ்ட நாற்காலிதைS மறக்காமல் வெகாண்டு வந்து ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
அமர்ந்து, ‘சிட்டி, சிட்டி’ என்று அதைழக்கப்பட்ட தம்பி சிட்டிபாபுதைவஜேS தன் அந்தரங்கக் 
காரிSதரிசிSாக அமர்த்திக் வெகாண்டு, சாட்சாத் விக்கிரமாதித்ததைனப் ஜேபாலஜேவ இந்த 
விக்கிரமாதித்தனும் அரஜேசாச்சி வருங்காதைலயில், ‘ஜேபா5ன், ஜேபா5ன்’ என்று வெசால்லப்பட்ட ஒருவர் 
நீதிஜேதவன் என்னும் தன் நண்பனுடன் ஒரு நாள் ஏஜேதா ஒரு காரிSமாக மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப் 
பார்க்கவர, முதல் மாடியின் வரஜேவற்பதைறக்குப் வெபாறுப்ஜேபற்றிருந்த வணிதாமணி ரஞ்சிதம் அவர்கதைள
வரஜேவற்று, “அஜேகா! வாரும் பிள்ளாய், ஜேபா5ஜேன! மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைர அவ்வளவு சுலபமாகப் 
பார்க்க உங்கதைள நான் விட்டுவிடுஜேவனா? விட்டால் நான் ‘ரிஸப்ஷனிஸ்ட்’ ஆஜேவஜேனா? உட்காரும், 
அவருதைடS அருதைம வெபருதைமகதைளக் கூறும் கதைததைSக் ஜேகளும்!” என்று கதைத வெசால்ல ஆரம்பிக்க, 
ஜேபா5ன் ஜேவறு வழியின்றிக் வெகாட்டாவி விட்டுக் வெகாண்ஜேட உட்கார்ந்து, அவள் வெசான்ன கதைததைSக் 
ஜேகட்பானாயினன் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...
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மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் கதைதகள்

1. முதல் மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

ரஞ்சிதம் வெசான்ன அழகிதைSக் கண்டு 

அழகி மூர்ச்தைசSான அதிசSக் கதைத

“ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! இந்திSாவின் அதி முக்கிS அவசரத் ஜேததைவதைS முன்னிட்டு இப்ஜேபாது ‘இந்திS 
அழகிப் ஜேபாட்டி’ என்று ஒன்று அவ்வப்ஜேபாது இங்ஜேக நடந்து வருவதைத நீர் அறிவீர் அல்லவா? அந்த 
மாதிரிப் ஜேபாட்டி ஒன்று அண்தைமயில் அலங்கார் மாளிதைகயிஜேல, பல நீதிபதிகளின் முன்னிதைலயிஜேல 
நதைடவெபற, அதில் கலந்து வெகாண்ட அழகிகளில் ஒருத்திதைSத் ஜேதர்ந்வெதடுத்து, ‘நீதான் இந்திSாவிஜேலஜேS
சிறந்த அழகி’ என்று நீதிபதிகளில் ஒருவர் அவளுக்கு முடி சூட்ட முன் வர, அதைத இன்ஜேனார் அழகி 
எதிர்த்து, ‘அவளுதைடS மார்பின் சுற்றளவும் நாற்பது அங்குலம்; என்னுதைடS மார்பின் சுற்றளவும் 
நாற்பது அங்குலம், அவளுதைடS வெதாதைடயின் சுற்றளவும் முப்பத்தாறு அங்குலம்; என்னுதைடS 
வெதாதைடயின் சுற்றளவும் முப்பத்தாறு அங்குலம். அப்படியிருக்க, என்தைன விட்டு விட்டு அவளுக்கு 
மட்டும் நீர் எப்படி முடி சூட்டலாம்?’ என்று தன் இன்ன பிற உறுப்புக்களின் அழதைக அங்குலம் 
அங்குலமாக அளவிட்டுக் கூறிப் ஜேபார் முரசு வெகாட்ட, நீதிபதிகள் அத்ததைன ஜேபரும் அதற்கு ஜேமல் 
வெசய்வது இன்னவெதன்று அறிSாது அSர்ந்து ஜேபாய்த் தவிக்க, ‘இந்த அழகிகள் இருவரில் ஒருத்திதைS 
இவள்தான் சிறந்த அழகி என்று இன்வெனாருத்தி ஒப்புக்வெகாள்ளும்படிSாகத் ஜேதர்ந்வெதடுத்து முடி சூட்ட 
இவ்வளவு வெபரிS உலகத்தில் ஒருவரும் இல்தைலSா? என்று அந்தப் ஜேபாட்டிக்கு ஏற்பாடு 
வெசய்தவர்களில் ஒருவர் கதற, ‘இஜேதா தந்ஜேதாம், தந்ஜேதாம், தந்ஜேதாம் அபSம்! இந்தச் சிக்கலான 
விஷSத்தில் தக்க முடிவு காண இந்தத் தரணியில் இருவஜேர உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் விக்கிரமாதித்தர் 
ஏ டு இஸ்ட்; இன்வெனாருவர் அவருதைடS காரிSதரிசி சிட்டி. ஓடிப்ஜேபாய் அதைழத்து வாருங்கள், 
அவர்கதைள!’ என்று அங்கிருந்த அபSப் பிரதானி ஒருவர் கூற, அதைத அந்தப் ஜேபாட்டியின் ததைலதைம 
நீதிபதி அப்படிஜேS ஏற்று, இந்த முப்பத்திரண்டு அடுக்கு மாளிதைகதைS உடஜேன தன் சக நீதிபதிகளுடன் 
முற்றுதைகயிட்டு, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரயும் சிட்டிதைSயும் அலாக்காகத் தூக்கித் தங்கள் ‘இம்பாலா’ 
காரில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு, அலங்கார் மாளிதைகதைS ஜேநாக்கி விதைரSலாயினர்.

பார்த்தார் விக்கிரமாதித்தர்; தம்முதைடS காரிSதரிசி சிட்டியுடன் கலந்து ஆஜேலாசித்தார். அவர் 
விக்கிரமாதித்தர் காஜேதாடு காதாக ஏஜேதா வெசால்ல, ‘அத்ததைன அழகிகளும் மீண்டும் ஜேமதைடக்கு வந்து 
தங்கள் அழதைகப் பளிச், பளிச் வெசன்று காட்டட்டும்!’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர். அவ்வளவு தான்; ‘அன்ன 
நதைடயில் என்ன புதுதைம இருக்கிறது?’ என்று நிதைனத்த அழகிகள் அத்ததைன ஜேபரும் ‘வான்ஜேகாழி 
நதைட.’ நடந்து ஜேமதைடக்கு வர, சண்தைடக்கு நின்ற அழகிகள் இருவதைரயும் சக நீதிபதி ஒருவர் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தருக்கும் சிட்டிக்கும் சாதைடSாகச் சுட்டிக் காட்ட, ‘உதித்துவிட்டது, உதித்ஜேத விட்டது!’ 
என்று சிட்டி துள்ளிக் குதிக்கலாயினர்.

‘என்ன உதித்து விட்டது?’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர் வெமல்ல.

‘ஜேSாசதைன!’

‘என்ன ஜேSாசதைன?’ ‘அதைத இத்ததைன ஜேபருக்கு எதிஜேர வெசால்லக்கூடாது இப்படி வாருங்கள்; நாதைள 
இஜேத ஜேபாட்டி இங்ஜேக நடப்பதற்கு ஜேவண்டிS ஏற்பாட்தைட உடஜேன வெசய்Sச் வெசால்லுங்கள். அதற்குள் 
நான் இன்ஜேனார் அழகிதைSத் ஜேதடிப் பிடித்து, இவர்களுக்கு முன்னால் வெகாண்டு வந்து நிறுத்துகிஜேறன். 
அவதைளயும் அவள் அழதைகயும் பார்த்து இந்த இருவரில் எவள் மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழாமல் 
இருக்கிறாஜேளா, அவளுக்கு முடி சூட்டி விடலாம். அதைத நீங்கள் ஒப்புக் வெகாள்ளத் தSாரா?’ என்று 
சிட்டிSாகப்பட்டவர் ஜேகட்க, ‘தSார், தSார்!’ என்றனர் அழகிகள் இருவரும்.

அதன்படிஜேS அழகிப் ஜேபாட்டி அன்று தள்ளி தைவக்கப்பட்டது. காண்க... காண்க... காண்க...
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மறு நாள்.....

பதைழS அழகிகஜேளாடு புதிS அழகியும் ஜேசர்ந்து ஜேமதைடக்கு வந்ததுதான் தாமதம், சிட்டி வெசான்னது 
வெசான்னபடி அந்தச் சண்தைடயிட்ட அழகிகள் இருவரில் ஒருத்தி ‘தடா’வெரன்று மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ 
விழலாயினள். அவதைள வீட்டுக்குக் வெகாண்டு ஜேபாங்கள்; முகத்தில் சில்வெலன்ற காற்று பட்டவுடன் 
அவள் மூர்ச்தைச வெதளிந்து விடும்’ என்ற சிட்டி, உடஜேன மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைர அதைழத்து, 
இன்வெனாருத்திக்கு முடி சூட்டச் வெசால்வாராயினர்.

அதைதக் கண்டு முதல் நாள் நீதிபதிகள் அத்ததைன ஜேபரும் மூக்கின்ஜேமல் விரதைல தைவப்பது பழதைம என்று 
கருதி, ஜேவறு எதன்ஜேமல் தைவப்பது என்று வெதரிSாமல் தவிக்க, அதற்குள் அங்ஜேக வந்த ‘மிஸ் இந்திSா’ 
அவர்கதைளப் பார்த்து ‘மிஸ்’ பண்ணாமல் ஒரு புன்னதைகதைSச் சிந்திவிட்டு வெசல்வாளாயினள்.

வழியில், ‘உண்தைமயில் நீ அதைழத்துக் வெகாண்டு வந்த அழகிதைSப் பார்த்தா அவள் மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் 
கீஜேழ விழுந்தாள்?’ என்று சிட்டிதைSக் ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்.

‘அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; அந்த மூர்ச்தைச ஜேபாட்டு விழுந்த அழகிதைS ஏற்வெகனஜேவ வெதரியும் எனக்கு. 
கரப்பான் பூச்சி என்றால் அவளுக்கு ஒஜேர பSம் என்பதைதயும், அதைதக் கண்டால் அவள் உடஜேன மூர்ச்தைச 
ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழுந்து விடுவாள் என்பதைதயும் நான் அறிஜேவன். ஆகஜேவ, புதிS அழகியிடம் அதைதக் 
வெகாடுத்து, வெமல்ல அவள் ஜேமல் விடச் வெசான்ஜேனன். அவ்வளவுதான் என்று சிட்டி விளக்குவாராயினர்.

‘அப்படிSா ஜேசதி? அந்தப் வெபருதைம உன்தைனச் ஜேசருவதற்குப் பதிலாக இப்வெபாழுது என்தைனSல்லவா 
ஜேசர்ந்திருக்கிறது?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் உள்ளது உள்ளவாறு வெசால்ல, 'அதுதான் கிவ்தைவSார் அருளிச் 
வெசய்த கிலக நீதி!’ எனச் சிட்டி உதைரப்பாராயினர்.

இத்ததைகS வெபருதைம வாய்ந்த எங்கள் விக்கிரமாதித்ததைர நீங்கள் வந்தவுடன் பார்த்துவிட்டால் அதில் 
அவருக்குத்தான் என்ன வெபருதைம, எனக்குத்தான் என்ன வெபருதைம? இப்ஜேபாது ஜேவண்டுமானால் ஜேபாய்ப்
பாருங்கள்!’ என்று முதல் மாடி வரஜேவற்பதைறக்குப் வெபாறுப்ஜேபற்றிருந்த வனிதாமணி ரஞ்சிதம் வெசால்ல,
அப்ஜேபாது அங்ஜேக வந்த ஆபீஸ் தைபSன், ‘அவர் கிளப்புக்குப் ஜேபாய்விட்டார்!’ என்று அறிவிக்க, “நாதைள
வந்து பார்த்துக் வெகாள்கிஜேறாம்’ என்று ஜேபா5னும் அவருதைடS நண்பர் நீதிஜேதவனும் கீஜேழ இறங்கிப் 
ஜேபாவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.......
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2. இரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

மதனா வெசான்ன பாதாளக் கதைத

இரண்டாம் நாள் காதைல ஜேபா5னாகப்பட்டவர் பல்தைலத் ஜேதய்க்காமஜேல காபி குடித்துவிட்டு, காதைலப் 
பத்திரிதைகதைS எடுத்து ஒரு புரட்டுப் புரட்டிப் பார்த்துவிட்டு, அதற்கு ஜேமல் குளித்து, ‘அடுத்த 
வீட்டுக்காரன் பூதை5 வெசய்கிறாஜேன!' என்பதற்காகத் தானும் தன் மதைனவிதைSயும், அவள் வெசய்து 
வெகாண்டிருக்கும் சதைமSதைலயும் நிதைனத்துக் வெகாண்ஜேட பூதை5 வெசய்து, முப்பத்திரண்டு தருமங்களில் 
ஒரு தருமத்தைதக்கூடச் வெசய்Sாமல், சம்பிரமமாகச் சாப்பிட்டு, தாம்பூலம் தரித்து, மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தரின் சந்நிதானத்துக்குச் வெசல்லத் தSாராகிக் வெகாண்டிருந்த காதைலயில், அவருதைடS 
நண்பரான நீதிஜேதவனாகப்பட்டவர் அங்ஜேக வர, இருவரும் ஜேசர்ந்து 'மதைலயில்லா மதைலச்சாதைல'க்குச் 
வெசல்வாராயினர்.

அங்ஜேக அவர்கள் ஏறிச் வெசன்ற 'லிப்ட்' இரண்டாவது மாடிதைS வெநருங்கிSதுதான் தாமதம். அந்த 
மாடியின் ரிஸ்ப்ஷனிஸ்டான மதனா விதைரந்து வந்து, ‘நில்லுங்கள், நில்லுங்கள்’ என்று வெசால்ல, 
‘'வெசால்லுங்கள், வெசால்லுங்கள்?” என்று இருவரும் லிப்தைட விட்டு இறங்கி, அவதைள ஜேநாக்கிச் 
வெசல்வாராயினர்.

“எங்கள் விக்கிரமாதித்தருக்கு உள்ளது ஜேபால உங்களுக்குத் ததைS உண்டா?”

"உண்டு."

"தாட்சண்Sம் உண்டா?"

"உண்டு."

"இரக்கம் உண்டா?"

"உண்டு."

"ஈதைக உண்டா"

"உண்டு."

"தவம் உண்டா?"

"உண்டு."

"தருமம் உண்டா?”

"உண்டு."

"வெபாறுதைம உண்டா?”

"உண்டு."

"வெபருதைம உண்டா?”

"உண்டு."

இப்படிSாகத்தாஜேன அவள் ஒவ்வெவாரு குணத்தைதயும் குறிப்பிட்டு,"உண்டா, உண்டா?" என்று ஜேகட்டுக் 
வெகாண்ஜேட வர,"உண்டு, உண்டு" என்று வெசால்லி அலுத்துப் ஜேபான ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும்,"உறுதி 
உண்டா, உண்டு; ஒழுக்கம் உண்டா, உண்டு; வெநறி உண்டா, உண்டு; நீதி உண்டா, உண்டு; வீரம் உண்டா, 
உண்டு; விசுவாசம் உண்டா, உண்டு; சக்தி உண்டா, உண்டு; பக்தி உண்டா, உண்டு" என்று பாக்கியிருந்த 
அத்ததைனதைSயும் தாங்களாகஜேவ ஒஜேர மூச்சில் வெசால்லி முடிக்க, அசந்து ஜேபான வனிதாமணி 
மதனா,"எல்லாவற்றுக்கும்"உண்டு, உண்டு" என்று வெசால்லி விட்டால் மட்டும் உங்கதைள நான் 
விட்டுவிடுஜேவனா? விட்டால் நான் ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஆஜேவஜேனா? உட்காருங்கள், கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்" 
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என்று கதைத வெசால்ல ஆரம்பிக்க, ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக் 
வெகாண்ஜேட கதைத ஜேகட்கலாயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு....

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன இந்த மதைலயில்லா மதைலச் சாதைலக்குத் வெதற்ஜேக 'பரங்கிமதைல, பரங்கிமதைல' என்று
ஒரு பதி உண்டு. அந்தப் பதியிஜேல 'முருக்கமரம், முருக்கமரம்' என்று ஒரு முருக்கமரம் 
இல்லாவிட்டாலும் 'முருங்தைக மரம், முருங்தைக மரம்' என்று ஒரு முருங்தைக மரம் உண்டு. அந்த 
முருங்தைக மரத்தடியிஜேல "'காளி ஜேகாயில்" என்று ஒன்று இல்லாவிட்டாலும், 'பிள்தைளSார் ஜேகாயில்' 
என்று ஒன்று உண்டு. அந்தப் பிள்தைளSார் ஜேகாயிலுக்கு ஒரு நாள் மாதைல ஒரு பிள்தைளSாண்டான் வந்து, 
முதைறப்படி மூன்று முதைற சுற்றி, மூன்று ஜேதாப்புக்கரணங்கள் ஜேபாட்டு, மூன்று முதைற கன்னத்தில் 
ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு, மூன்று குட்டுக்கள் குட்டிக்வெகாண்டு, தைக குவித்து, சிரம் தாழ்த்தி, 'ஐSா, 
விநாSகஜேர! அம்மாதைவப்ஜேபால் வெபண் கிதைடக்காத வதைர நான் கலிSாணம் வெசய்து வெகாள்ளப் 
ஜேபாவதில்தைல என்று நீர்தான் அரசமரத்தடியிலும், ஆலமரத்தடியிலும் உட்கார்ந்து அடம் 
பிடித்தவெதல்லாம் ஜேபாதாவெதன்று, இப்வெபாழுது முருங்தைக மரத்தடியிலும் வந்து உட்கார்ந்து அடம் 
பிடித்துக் வெகாண்டிருக்கிறீர்! எனக்கு அப்படிவெSல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; என் பாட்டிதைSப் ஜேபால ஒரு 
வெபண் கிதைடத்தால் கூடப் ஜேபாதும், பரம சந்ஜேதாஷமாகக் கலிSாணம் வெசய்து வெகாண்டு விடுஜேவன். 
அதற்காக உமக்கு ஏதாவது ஜேவண்டுமானால் தSங்காமல் ஜேகளும், தாரளமாகக் வெகாடுக்கிஜேறன்! என்ன 
இருந்தாலும் நான் மனிதன்; பிறருக்காக ஒரு தைபசா வெசலவழிக்கத் தSாராயில்லா விட்டாலும் எனக்காக 
எவ்வளவு ஜேவண்டுமானாலும் வெசலவழிக்கத் தSாராயிருப்ஜேபன்!' என்று 'ஜேவண்டு ஜேவண்டு' என 
ஜேவண்ட, அப்ஜேபாது முருங்தைக மரத்தின் உச்சாணிக் கிதைளவெSான்றில் ததைல கீழாகத் வெதாங்கிSபடி 
அதைதக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த பாதாளசாமி என்னும் ஒர் அதைரப் தைபத்திSம், 'ஆயிரம் ஜேதங்காய்கதைளக் 
வெகாண்டு வந்து சூதைற விடு, அப்பஜேன! அடுத்த நாஜேள உனக்குக் கலிSாணமாகும்!' என்று வெசால்ல, 
அதைத 'அசரீரி வாக்கு' என எண்ணி, அவனும் ஒரு வெவள்ளிக்கிழதைமSன்று மாதைல ஆயிரம் 
ஜேதங்காய்களுடன் வந்து, ஒவ்வெவாரு ஜேதங்காSாகச் சூதைற விட்டுக் வெகாண்ஜேட ஜேபாய், வெதாள்ளாயிரத்துத் 
வெதாண்ணுற்வெறான்பது ஜேதங்காய்கதைளச் சூதைற விட்டுவிட்டு, ஆயிரத்தாவது காதைS எடுத்துச் சூதைற 
விடுவதற்காக ஓங்க, முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ததைலகீழாகத் வெதாங்கிக் வெகாண்டிருந்த பாதாளம் அதைத 
'லபக்'வெகன்று பிடுங்கிக் வெகாண்டு மதைறS, 'நம்முதைடS பிரார்த்ததைனக்கு இப்படி ஒர் இதைடயூறா?' 
என்று பிள்தைளSாண்டான் அண்ணாந்து பார்க்க, ஜேமஜேல Sாரும் இல்லாததைதக் கண்டு, 'இது என்ன 
மாSஜேமா, மந்திரஜேமா வெதரிSவில்தைலஜேS? வெதாள்ளாயிரத்துத் வெதாண்ணுாற்வெறான்பது காய்கதைளச் 
சூதைற விடும் வதைர என்னுதைடS பிரார்த்ததைனக்கு எந்த விதமான விக்கினமும் ஜேநராமல் இருந்து விட்டு,
ஆயிரத்தாவது காதைSச் சூதைற விடும் ஜேபாதுதானா இந்த அக்கிரமம் நடக்க ஜேவண்டும்? ஏ, 
அப்பமுப்பழும் அமுது வெசய்தருளும் வெதாப்தைபSப்பஜேன! இதனால் அடுத்த நாஜேள நடக்க ஜேவண்டிS 
என்னுதைடS கலிSாணம் இப்ஜேபாது தள்ளிSல்லவா ஜேபாய் விடும் ஜேபாலிருக்கிறது? என்ன வெசய்ஜேவன். 
இன்னும் எத்ததைன நாட்கள் நான் ஒட்டலில் சாப்பிடுஜேவன்? ஊர் வம்பு ஜேகட்காமல் இருப்ஜேபன்? 
அவ்வப்ஜேபாது அவள் வெசய்து தைவக்கும் சாம்பார் ஸ்நானத்துக்கும், ரசம் ஸ்நானத்துக்கும் என் ததைலதைSக்
காட்டாமல் இருப்ஜேபன்?' என்று பலவாறாகப் புலம்பிS பின் ஒருவாறு வெதளிந்து, அருகிலிருந்த 
கதைடக்கு அவசர அவசரமாக ஒடி, இன்வெனாரு ஜேதங்காதைS வாங்கிக் வெகாண்டு வந்து சூதைற 
விடுவதற்காக ஓங்க, அதைதயும் அவனுக்குத் வெதரிSாமல் பாதாளம் பிடுங்கிக் வெகாள்ள, ‘விடா முSற்சி 
வெவற்றி தரும்' என்று Sாஜேரா ஒரு 'ஜேபாணி’ ஆகாத ஜேதங்காய்க் கதைடக்காரன் எப்ஜேபாஜேதா வெசால்லி 
தைவத்ததைத நம்பி, அவன் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் ஜேதங்காதைS வாங்கிக் வெகாண்டு வந்து சூதைற 
விடுவதற்காக ஓங்க, அத்ததைனதைSயும் அந்த பாதாளம் ‘லபக், லபக்'வெகன்று பிடுங்கிக் வெகாள்ள, அதற்கு 
ஜேமல் என்ன வெசய்வவெதன்று வெதரிSாமல் அவன் விழித்துக் வெகாண்டு நின்ற ஜேபாது, அங்ஜேக வந்த ஒரு 
வெபரிSவர், ‘என்ன தம்பி, ஏன் ஒரு மாதிரிSாயிருக்கிறாய்?' என்று ஜேகட்க, அவன் நடந்ததைதச் வெசால்ல, 
‘இந்த முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் பாதாளசாமி, பாதாளசாமி என்று ஒரு தைபத்திSக்காரன் இருக்கிறான். 
அவன் இங்ஜேக வருபவர்களுக்கு இப்படித்தான் ஏதாவது இதைடயூறு வெசய்து வெகாண்ஜேட இருக்கிறான்' 
என்று வெபரிSவர் விளக்க, ‘இவ்வளவு வெபரிS உலகத்தில் அவதைனப் பிடித்து அடக்குவார் Sாரும் 
இல்தைலSா?' என்று பிள்தைளSாண்டான் புலம்ப, 'அவதைனப் பிடித்து அடக்க இந்த உலகத்தில் இருவஜேர 
உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் ஏ டு இஸ்ட்; இன்வெனாருவர் அவருதைடS 
காரிSதரிசி சிட்டி!’ என்று வெபரிSவர் வெசால்ல, பிள்தைளSாண்டான் எங்கள் விக்கிரமாதித்ததைரத் ஜேதடி 
வந்து முதைறயிடலாயினன், முதைறயிடலாயினன், முதைறயிடலாயினன்....
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அவன் குதைற ஜேகட்டார் எங்கள் விக்கிரமாதித்தர்; ‘நிவர்த்திப்ஜேபாம்” என்றார். உடஜேன புறப்பட்டார் 
சிட்டியுடன். முருங்தைக மரத்தைத வெநருங்கினார்; ஏறினார். பாய்ந்து பிடித்தார் பாதாளத்தைத; இறங்கினார்.

அப்ஜேபாது, 'உம்தைமப் பார்க்க வரும் ஜேபா5னிடமும், நீதிஜேதவனிடமும் உம்முதைடS 
ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டுகள் கதைத வெசால்லும்ஜேபாது, என்தைனப் பிடிக்க வந்த உம்மிடம் மட்டும் நான் ஏன் கதைத
வெசால்லக்கூடாது?’ என்று சாட்சாத் விக்கிரமாதித்தரிடஜேம அந்த பாதாளம் ஜேகட்க, ‘வெசால் அப்பஜேன, 
வெசால்?’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர்.

பாதாளம் வெசான்னதாவது:
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1. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

பத்மாவதி கதைத

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! இந்தப் பரங்கிமதைலப் பதியிஜேல 
‘பத்மாவதி, பத்மாவதி” என்று ஒரு பாதைவ உண்டு. அந்தப் பாதைவSாகப்பட்டவள் பட்டணத்திஜேல 
உள்ள ஒரு பள்ளியில் ஆசிரிதைSSாக ஜேவதைல பார்த்து வந்ததால், தினந்ஜேதாறும் பஸ் ஸ்டாண்டிஜேல வந்து
நிற்பதுண்டு. அவள் அவ்வாறு வந்து நிற்கும் ஜேபாவெதல்லாம் இரண்டு 'அரும்பு மீதைசகள்’ அங்ஜேக வந்து 
அவதைள ‘டா'வடிப்பதுண்டு. அப்படி ஒரு நாள் ‘டா’ வடித்துக் வெகாண்டிருங் காதைலயில், அவள் 'தூ’ 
என்று கீஜேழ துப்ப, ‘ஆஹா! அந்தக் கனி ரஸத்தைதக் கீஜேழ துப்புவதற்குப் பதிலாக என் ஜேமஜேல 
துப்பியிருக்கக் கூடாதா? அந்த அளவுக்குக் கூடவா நான் பாக்கிSம் வெசய்Sவில்தைல?” என்று எம். ஜி. ஆர். 
மீதைச வருந்த, ‘வருந்தாஜேத தம்பி, வருந்தாஜேத! வருந்தி வருந்தி உள்ளம் உருகாஜேத! வருந்தாஜேத தம்பி, 
வருந்தாஜேத!’ என்று 'தூங்காஜேத தம்பி, தூங்காஜேத’ வெமட்டில் சிவாஜி மீதைச பாட, 'ஜேவறு என்னடா வழி, 
தாங்க முடிSவில்தைலஜேS என்னால்!' என்று அது துடிSாய்த் துடிக்க, ‘இஜேதா வழி என்று இது 
வெசால்லலுற்றது:

‘அந்த ஆரணங்கு பஸ்ஸில் ஏறிSதும் நீயும் ஏறு: அவளுக்குப் பக்கத்தில் நில். கண்டக்டர் வந்து ‘டிக்வெகட்'
என்றதும் அவளுக்கும் ஜேசர்த்து 'இரண்டு டிக்வெகட்' என்று ஜேகள்; அவள் முதைறப்பாள். கலங்காஜேத; 
‘வீட்டில் ஜேபாட்ட சண்தைட வீட்ஜேடாடு இருக்கட்டும்; வெவளிஜேS ஜேவண்டாம்’ என்று அவதைளப் பார்த்துச் 
வெசால்லிவிட்டு, 'நீ வெகாடப்பா, இரண்டு டிக்வெகட்’ என்று கண்டக்டதைரப் பார்த்துச் வெசால். அவன் 
‘கணவன்-மதைனவி சண்தைடSாக்கும்’ என்று நிதைனத்து டிக்வெகட்தைடக் வெகாடுத்துவிட்டுப் ஜேபாய் 
விடுவான். அதற்கு ஜேமல் அவள் ஏதாவது முணுமுணுத்தாலும் அதைத நீ காதில் ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளாஜேத! 
'ஒவ'ராகப் ஜேபானால் அங்ஜேகஜேS ஐந்து ஜேபதைரக் கூட்டி, 'ஜேகளுங்கள் ஸார், இந்த அக்கிரமத்தைத?’ என்று 
அஞ்சாமல் பஞ்சாSத்து தைவ; அவள் அசந்து விடுவாள். பஸ்தைஸ விட்டு இறங்கிSதும் வெமல்ல அவதைள 
வெநருங்கி, ‘எப்படி என் ஐடிSா?’ என்று ஜேகட்டு இளி; ‘பிரமாதம்’ என்று அவளும் இளிப்பாள். அதற்கு 
ஜேமல் நான் வெசால்ல என்ன இருக்கிறது, நீ ஜேகட்கத்தான் என்ன இருக்கிறது? 'புதைகயிதைல பிரித்தால் 
ஜேபாச்சு, வெபண் பிள்தைள சிரித்தால் ஜேபாச்சு!” என்றுதான் ஒரு பழவெமாழிஜேS இருக்கிறஜேத!’

இப்படிSாகத்தாஜேன சிவாஜி மீதைச ஒர் அபூர்வமான ஜேSாசதைனதைSச் வெசால்ல, அதைத அப்படிஜேS ஏற்று 
எம்.ஜி.ஆர். மீதைச வெசய்S, பத்மாவதிSாகப்பட்டவள் வெவகுண்டு, 'பிய்த்துவிடுஜேவன், பிய்த்து!’ என்பது 
ஜேபால் தன் தைகயிலிருந்த குதைடதைSத் தூக்கிக் காட்டி விட்டுப் பள்ளிக்கூடத்துக்குப் ஜேபாவாளாயினள்.

எம்.ஜி.ஆர். மீதைச திரும்பி வந்து, நடந்ததைத அப்படிஜேS சிவாஜி மீதைசயிடம் வெசால்ல, அது சிரித்து, 
'தைபத்திSக்காரா, ஒரு வெபண் குதைடதைSத் தூக்கிக் காட்டினால் என்ன அர்த்தம் என்று வெதரிSாதா, உனக்கு?
இப்ஜேபாது மதைழக் காலம்; குளிருக்குப் ஜேபார்த்திக் வெகாண்டு தூங்கத்தான் ஜேதான்றுஜேம தவிர, கலிSாணம்
பண்ணிக் வெகாண்டு சல்லாபமாக இருக்கத் ஜேதான்றாது. ஆகஜேவ, இந்த மதைழக் காலம் ஜேபாகட்டும்; 
ஜேவனிற் காலத்தில் கலிSாணம் பண்ணிக் வெகாள்ளலாம் என அர்த்தம்' என்று விளக்க, ‘காத்திருப்ஜேபன், 
காத்திருப்ஜேபன்; ஜேவனிற்காலம் வரும்வதைர என் வெவண்ணிலா எதைன மணக்கக் காத்திருப்ஜேபன்!' என்று 
இது உற்சாகமாகச் சீட்டிSடித்துப் பாடிக் வெகாண்ஜேட வெசன்றது. ஜேவனிற் காலம் வந்ததும், 'இப்ஜேபாது 
என்ன வெசய்S? அவதைளப் பஸ் ஸ்டாண்டிலும் காஜேணாம், பள்ளிக்கூடத்திலும் காஜேணாஜேம? ஜேகாதைட 
விடுமுதைற ஜேபால் இருக்கிறஜேத!' என்று எம்.ஜி.ஆர். மீதைச ஏங்க, ‘அஞ்சற்க, அவள் வீடு எனக்குத் 
வெதரியும். அந்த வீட்தைட நான் உனக்குக் காட்டுகிஜேறன். ஒரு நாள் காதைல நீ அந்த வீட்டுக்குப் ஜேபா. அவள் 
தண்ணீர் வெதளித்துக் ஜேகாலமிடுவதற்காக வெவளிஜேS வருவாள். அப்ஜேபாது நீ வெமல்ல அவதைள வெநருங்கு; 
'மாரி ஜேபாய்க் ஜேகாதைட வந்துவிட்டது; என் மனத்தைத நீ அறிSாஜேSா?' என்று புலம்பு. உடஜேன அவள் 
நிதைனவுக்கு அந்தக் குதைடச் சம்பவம் வந்துவிடும்; கலிSாணத்துக்குச் சம்மதித்து விடுவாள். அப்புறம் 
என்ன? ஜேவண்டிSதைவ ஒரு கரிநாள்; நல்ல ராகுகாலம்; ஒலிவெபருக்கி; ‘'டும் டும் டும் மாட்டுக்காரன் 
வெதருவில் வாராண்டி!’ என்பது ஜேபான்ற ‘டம் டம் டம் பாட்டு ரிகார்டுகள்; இரண்டு ஜேரா5ாப்பூ 
மாதைலகள்; 'தான் மட்டுஜேம புத்திசாலி' என்று சாதிக்கக் கூடிS ஒரு சீர்திருத்தவாதி-இவ்வளவுதாஜேன?' 
என்று சிவாஜி மீதைச வெசால்ல, இன்வெனாரு மாதைல ஜேவண்டாமா, பிரசங்கிக்கு?’ என்று அது ஜேகட்க, 
'மறந்துவிட்ஜேடன், வெமாத்தம் மூன்றாக வாங்கிக் வெகாண்டால் ஜேபாச்சு!' என்று இது வெசால்லி, அதைத 
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அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அவள் வீட்தைடக் காட்ட, ‘ஒரு நாள் என்ன, நாதைளக் காதைலயிஜேலஜேS நீ 
என்தைன இங்ஜேக பார்க்கலாம்!' என்று எம். ஜி. ஆர். மீதைச ஒரு துள்ளுத் துள்ளிவிட்டுத் தன் வீட்டில் 
'வெபற்ற ஜேதாஷ'த்துக்காகப் ஜேபாட்டு வந்த 'தண்ட ஜேசாற்'தைற நாடிச் வெசல்லலாயிற்று.

அடுத்த நாள் காதைல பத்மாவதிSாகப்பட்டவள் வழக்கம் ஜேபால் தண்ணீர் வெதளித்துக் 
ஜேகாலமிடுவதற்காகத் வெதருவுக்கு வர, எம். ஜி. ஆர். மீதைச 'நான் ஆதைணயிட்டால், அது நடந்துவிட்டால்' 
என்ற பாட்தைட அதற்ஜேகற்ற நதைடயுடன் சீட்டிSடித்துப் பாடிக்வெகாண்ஜேட அவளுக்கு எதிஜேர 
ஜேபாய் நின்று, ‘மாரி ஜேபாய்க் ஜேகாதைட வந்துவிட்டது; என் மனத்தைத நீ அறிSாஜேSா?' என, 'அறிந்ஜேதன், 
அறிந்ஜேதன்!’ என்று அவள் தன் தைகயிலிருந்த ஒரு வாளி நீதைரயும் அதன் ததைலயிஜேல வெகாட்ட, 'இதற்கு 
என்ன அர்த்தம்? என்று அதைத உடஜேன வெதரிந்து வெகாள்ளும் துடிப்பில் அது அவதைளஜேS ஜேகட்க, ‘ஜேபாய் 
உம்முதைடS நண்பதைரக் ஜேகளும்!' என்று அவள் வெசால்லி அனுப்புவாளாயினள்.

ததைலயிலிருந்து தண்ணிர் வெசாட்டச் வெசாட்ட வந்து நின்ற எம். ஜி. ஆர். மீதைசதைS ஜேநாக்கி, ‘என்ன 
விஷSம், என்ன நடந்தது.' என்று சிவாஜி மீதைச ஜேகட்க, அது நடந்ததைதச் வெசால்ல, இது வழக்கம்ஜேபால் 
சிரித்து, 'நடப்பது ஜேகாதைடக் காலம்; இந்தக் காலத்தில் அடிக்கடி குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கவும், 
காற்ஜேறாட்டமாக வெவளிஜேS வெசல்லவுந்தாஜேன ஜேதான்றும்? கலிSாணம் பண்ணிக்வெகாண்டு 
'புழுக்கமாவது, புழுக்கம்!’ என்று உள்ஜேள தவித்துக் வெகாண்டிருக்கத் ஜேதான்றுமா என்பதல்லவா இதற்கு 
அர்த்தம்?’ என்று விளக்க, 'ஜேபாடா, ஜேபா! ஜேவறு எந்தக் காலத்தில்தான் அவதைள நான் கலிSாணம் வெசய்து 
வெகாள்வது?” என்று எம். ஜி. ஆர். மீதைச ஏமாற்றத்துடன் ஜேகட்க, ‘ஒன்று ஜேவண்டுமானால் வெசய்; நீ 
துணிந்து அவள் வீட்டுக்கு ஒரு மடல் தீட்டு!' என்றது சிவாஜி மீதைச.

‘எப்படித் தீட்டுவது?”

‘கண்ஜேண, மணிஜேS, என் கற்பூரப் வெபட்டகஜேம என ஆரம்பித்து, ‘பாழும் விடுமுதைற ஏன்தான் வந்தஜேதா, 
அது நம்தைமப் பிரித்து தைவத்து ஏன்தான் இப்படிப் பாடாய்ப் படுத்துகிறஜேதா?’ என்று ஒரு பாரா ஒப்பாரி 
தைவத்து, அடுத்த பாராவில், ‘ஆஹா! ஒட்டலில் அதைற எடுத்துக் வெகாண்டு நாம் இன்பமாகக் கழித்த அந்த 
நாட்கள்!-பள்ளிக்கூடத்துக்குப் ஜேபாகிஜேறன் என்று நீ அந்த ஒட்டலுக்கு வந்து விடுவாய்; ஜேவதைலக்குப் 
ஜேபாகிஜேறன் என்று நானும் அந்த ஒட்டலுக்கு வந்துவிடுஜேவன்?-5ாலி, ஒஜேர 5ாலி! ஆஹாஹா! 
அந்த மாதிரி இந்த விடுமுதைறயில் ஒரு நாளாவது நாம் இருக்க முடிSாதா? இன்பம் துய்க்க முடிSாதா? 
அதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிக்க உன்னால் முடிSாதா? ஜேகாயில், குளம் என்று ஏதாவது, 
தைடப்தைரட்டிங், தைதSல் கிளாஸ் என்று ஏதாவது-வெகாஞ்சம் ஜேSாசித்துப் பாஜேரன்?' என்று பரவசப்பட்டு, 
கதைடசிப் பாராவில், ‘எழுது கண்ஜேண, எழுது! உன் பிரிவால் என் உயிர் உடதைல விட்டுப் ஜேபாவதற்கு 
முன்னால் எழுது!' என்று தீட்டி, அந்தக் கடிதத்தின் ஜேமஜேலஜேS ஒரு வெசாட்டுக் கண்ணீதைர விட்டு, கண்ணீர்
வராவிட்டால் தண்ணீதைரSாவது விட்டு மசிதைSக் கலங்கதைவ. உனக்கு நல்ல காலம் இருந்து, அந்தக் 
கடிதம் அவள் தைகக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேசராமல், அவதைள வீட்தைட விட்டுத் துரத்த ஏதாவது ஒரு காரணம் 
கிதைடக்காதா என்று காத்துக் வெகாண்டிருக்கும் அவளுதைடS சித்தியின் தைகக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேசர்ந்தால் 
ஜேபாதும்; அந்தப் புண்ணிSவதி, ‘பள்ளிக் கூடத்துக்குப் ஜேபாகிஜேறன், ஜேபாகிஜேறன் என்று ஒட்டலுக்குப் 
ஜேபாய் Sாஜேரா ஒரு தடிSனுடன் கூத்தடித்துவிட்டா வருகிறாய்?' என்று அவதைள உடஜேன வீட்தைட 
விட்டுத் துரத்திவிடுவாள். அதற்குப் பின் உன்தைனத் ஜேதடி வந்து சரண் அதைடவதைதத் தவிர அவளுக்கு 
ஜேவறு வழிஜேS இல்தைல!'

இப்படிSாகத்தாஜேன சிவாஜி மீதைச தன் கதைடசி ஜேSாசதைனதைSச் வெசால்ல, அதைத அப்படிஜேS ஏற்று எம். 
ஜி. ஆர். மீதைச வெசய்S, அதனால் வீட்தைட விட்டு வெவளிஜேS விரட்டப்பட்ட பத்மாவதிSாகப்பட்டவள் 
கண்ணீரும் கம்பதைலயுமாகத் வெதருவிஜேல வந்து நிற்க, அதற்காகஜேவ காத்திருந்ததுஜேபால் சிவாஜி மீதைச 
அவதைள வெநருங்கி, ‘எனக்கு அப்ஜேபாஜேத வெதரியும், அந்தப் பSல் இப்படிச் வெசய்வாவெனன்று! 
கவதைலப்படாஜேத, நான் இருக்கிஜேறன் உன் கண்ணீதைர என் வெசந்நீரால் துதைடக்க!' என்று ‘சினிமா வசனம்' 
ஜேபச, அதைத அவள் ஜேவறு வழியின்றி நம்பி, வெகாட்டு ஜேமளத்துக்குப் பதிலாகக் 
கூட்டத்தினரின் தைகவெSாலி முழங்க, அந்த அரும்பு மீதைசக்கு மாதைல சூட்டி ஒருவாறு மனம் 
ஜேதறுவாளாயினள்.'

இந்த விதமாகத்தாஜேன பாதாளம் தன் முதல் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இப்ஜேபாது வெசால்லும்? 
இதில் எம். ஜி. ஆர். மீதைச வெசய்தது சரிSா, சிவாஜி மீதைச வெசய்தது சரிSா? என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் 
ஜேகட்க, ‘இரண்டு மீதைசகள் வெசய்ததும் சரிSல்ல!' என்று அவர் பதில் வெசால்ல, அதுதான் சமSவெமன்று 
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பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
காண்க...காண்க...காண்க.…
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2. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

மந்திரவாதி கதைத

மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு 
வர, அது அவருக்குச் வெசான்ன இரண்டாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! ‘மாரப்பன், மாரப்பன்’ என்று ஒரு 
மந்திரவாதி இந்த மாநிலத்திஜேல உண்டு. அவன் ஊர் ஊராகச் வெசன்று, தனக்குத் வெதரிந்த வித்தைதகள் 
பலவற்தைறக் காட்டிப் பிதைழப்பதுண்டு. அப்படி ஒரு நாள் ஒர் ஊரில் அவன் வித்தைத காட்டிக் 
வெகாண்டிருக்குங் காதைலயில், மூன்று வாலிபர்கள் ஜேசர்ந்தாற் ஜேபால் அதைதப் பார்க்க வந்தார்கள். 
மந்திரவாதி வழக்கம் ஜேபால் மணதைலக் கயிறாக்கிக் காட்டி, கயிற்தைறப் பாம் பாக்கிக் காட்டி, 
மாங்வெகாட்தைடதைS மரமாக்கிக் காட்டி முடித்த பிறகு, 'இஜேதா, இந்தப் வெபட்டியிலிருந்து ஒர் அழகான 
வெபண் வரப்ஜேபாகிறாள், பாருங்கள்! இஜேதா, இந்தப் வெபட்டியிலிருந்து ஒர் அழகான வெபண் வரப் 
ஜேபாகிறாள் பாருங்கள்!' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வெசன்று, தன் மதைனவி மகுடியின் உதவியுடன் ஒரு 
வெபட்டிதைSத் தூக்கிக் வெகாண்டு வந்து கூட்டத்தினருக்கு நடுஜேவ தைவத்தான். காலிSாயிருந்த அந்தப் 
வெபட்டிதைS அவன் எல்ஜேலாருக்கும் திறந்து காட்டி, 'நன்றாகப் பார்த்துக் வெகாள்ளுங்கள்; சந்ஜேதகமாக 
இருந்தால் வெபட்டிக்கு அருஜேககூட வந்து பார்த்துக் வெகாள்ளுங்கள்!' என்று வெசால்லிப் வெபட்டிதைS ‘டப்' 
வெபன்று மூடி, 'சூ! மந்திரக்காளி, மாSக்காளி! ஓடி வாடி, 5க்கம்மா!’ என்று தன் தைகயிலிருந்த ஒரு சிறு 
ஜேகாலால் அந்தப் வெபட்டிதைS ஒரு தட்டுத் தட்ட, அதைதத் திறந்து வெகாண்டு அழகான வெபண் ஒருத்தி 
'ஜிலுஜிலு' வெவன்று வெவளிஜேS வருவாளாயினள்.

ஜேவடிக்தைக பார்க்க வந்திருந்த வாலிபர்கள் மூவரும் அந்தப் வெபண்ணின் அழகில் மSங்கி, 
'உண்தைமயிஜேலஜேS இவள் வெபண்ணாயிருப்பாஜேளா? அல்லது, மாSமாய் வந்ததுஜேபால் மாSமாய் 
மதைறந்துவிடுவாஜேளா?' என்று அவதைளஜேS இதைம வெகாட்டாமல் பார்த்துக் வெகாண்டிருக்க, அந்தப் 
வெபண்ணாகப்பட்டவள் கூட்டத்தைதச் சுற்றிக் தைகஜேSந்தி வருவாளாயினள்.

ஏந்திS தைகயில் எல்ஜேலாரும் ஐந்து தைபசா, பத்து தைபசா என்று ஜேபாட, வாலிபர்கள் மூவரும் முதைறஜேS 
ஒரு ரூபா, இரண்டு ரூபா, மூன்று ரூபா என்று ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு ஜேபாட்டுவிட்டு, 
அவளுதைடS நன்றிதைS எதிர்பார்த்து நிற்பாராயினர். அவஜேளா ததைலக்கு ஒரு புன்னதைகSாகத் தன் 
நன்றிதைSத் வெதரிவித்துவிட்டு, தன்னுதைடS தைகயில் ஜேசர்ந்த காதைச மந்திரவாதியிடம் வெகாடுத்துவிட்டு 
நிற்பாளாயினள்.

அதுவதைர அவள் மாSமாய் மதைறSாமலிருந்ததைதக் கண்ட வாலிபர்கள் மூவரும், அவள் அந்த 
மாரப்பனின் வெபண்ணாய்த்தான் இருக்க ஜேவண்டுவெமன்று ஊகித்து, அவர்கள் தங்கள் கதைடதைSக் கட்டும்
வதைர அங்ஜேகஜேS காத்திருப்பாராயினர்.

காதைச எண்ணிப் தைபக்குள் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டதும் கதைடதைSக் கட்டித் ஜேதாளின்ஜேமல் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு, தன் பரிவாரங்களுடன் கூடாரத்தைத ஜேநாக்கி அந்த மந்திரவாதி நடக்க, அவனுதைடS 
பரிவாரத்தில் அவன், அவன் மதைனவி மகுடி, வெபட்டிக்குள்ளிருந்து வந்த அந்தப் வெபண்-ஆக மூவதைரத் 
தவிர ஜேவவெறாரு வாலிபனும் இருக்கக் கண்டு, ‘அவன் Sாராயிருக்கும்? அவளுதைடS 
அண்ணனாயிருப்பாஜேனா? அல்லது கணவனாயிருப்பாஜேனா? அப்படியிருந்தால் அந்தப் வெபண் 
தங்களுக்குக் கிதைடக்காமற் ஜேபாய்விடுவாஜேளா? அவள் கிதைடக்காமற் ஜேபாய்விட்டால் தாங்கள் உயிர் 
வாழ்வது எங்ஙனம்?' என்று பலவாறாக எண்ணிக் குழம்பிக் வெகாண்ஜேட, வாலிபர்கள் மூவரும் 
அவர்கதைளத் வெதாடருவாராயினர்.

வழியில் ஏஜேதா ஜேபச்ஜேசாடு ஜேபச்சாக, 'இந்த வருசமாவது தங்கச்சிக்கு எப்படிSாவது கலிSாணத்தைதச் 
வெசஞ்சு முடிச்சிடணும்' என்று அவர்கஜேளாடு வெசன்ற அந்த வாலிபன் வெசால்ல, ‘தங்கச்சிSா? நல்ல 
ஜேவதைள, பிதைழத்ஜேதாம்!’ என்று வாலிபர்கள் மூவரும் தங்கள் மார்தைபத் தாங்கஜேள தடவி விட்டுக் 
வெகாள்ள, 'அவளுக்வெகன்று ஒருவன் எங்ஜேக பிறந்திருக்கிறாஜேனா?' என்று மாரப்பன் ஏங்க, ‘இஜேதா, 
ஒருவருக்கு மூவராகப் பிறந்திருக்கிஜேறாம்' என்பதுஜேபால் தைமSல் வெகாண்ட வாலிபர்கள் மூவரும் 
தைபSப் தைபS அவர்கதைள வெநருங்குவாராயினர்.
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‘இருப்பது ஒருத்தி; அவதைள மூன்று ஜேபர் எப்படிக் கலிSாணம் வெசய்துவெகாள்ள முடியும்? என்றான் 
அவர்களில் ஒருவன்.

‘அவெதன்னஜேவா எனக்குத் வெதரிSாது; அவதைள நான்தான் கலிSாணம் வெசய்து வெகாள்ஜேவன்!’ என்றான் 
இன்வெனாருவன்.

‘நீங்கள் இருவரும் எப்படிSாவது ஜேபாங்கள்; அவள் எனக்குத்தான்; எனக்ஜேக எனக்குத்தான் என்றான் 
மற்வெறாருவன்.

இதனால் ஏற்பட்ட சர்ச்தைசயில் நண்பர்களாயிருந்த மூவரும் விஜேராதிகளாகி, ஒருவதைர விட்டு ஒருவர் 
பிரிS, அவர்களில் ஒருவன் மற்ற இருவருக்கும் வெதரிSாமல் அந்தப் வெபண்ணின் தந்தைததைSச் சந்தித்து, 
‘உங்கள் வெபண்தைண நான் மணந்துவெகாள்ள விரும்புகிஜேறன்!’ என்று வெசால்ல, ‘சரி' என்று 
வெசால்லிவிட்டான் அவன்.

அஜேத மாதிரி இன்வெனாருவன் அந்தப் வெபண்ணின் தாதைSச் சந்தித்து, ‘உங்கள் வெபண்தைண நான் மணந்து 
வெகாள்ள விரும்புகிஜேறன்’ என்று தன் விருப்பத்தைதத் வெதரிவிக்க, ‘சரி' என்று வெசால்லிவிட்டாள் அவள்.

மற்ற இருவதைரயும் பின்பற்றி மூன்றாமவனும் அந்தப் வெபண்ணின் அண்ணதைனச் சந்தித்து, ‘உங்கள் 
தங்தைகதைS நான் மணந்துவெகாள்ள விரும்புகிஜேறன் என்று வெசால்ல, 'சரி' என்று வெசால்லிவிட்டான் அவன்.

வெபண்ணுக்குரிSவர் மூவர்; அந்தப் வெபண்தைண மணந்து வெகாள்ள விரும்பிSவர் மூவர். அவர்களும் 
ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிSாமல் இவர்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்துவிட்டனர்; இவர்களும் 
ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிSாமல் அவர்களிடமிருந்து வாக்குறுதி வெபற்றுக் வெகாண்டு விட்டனர்.

விஷSம் அம்பலத்துக்கு வந்தஜேபாது, 'Sாருக்கு Sார் அந்தப் வெபண்தைணக் வெகாடுப்பது? Sார் அவளுக்கு 
மாதைலயிடுவது?’ என்று ஒருவருக்கும் விளங்கவில்தைல!

நீண்ட ஜேநரம் தாடிதைS உருவி ஜேSாசிப்பதற்குப் பதிலாகத் ததைலதைSத் தடவி ஜேSாசித்த பிறகு மந்திரவாதி
வெசான்னான்:

‘நாதைள காதைல மூவரும் கூடாரத்துக்கு வாருங்கள்; என் வெபண்தைண ‘5க்கம்மா!' என்று அதைழத்துப் 
ஜேபசுங்கள்; உங்களில் Sாதைர அவள் மணந்து வெகாள்ள விரும்புகிறாஜேளா, அவருக்கு நான் அவதைளக் 
வெகாடுத்து விடுகிஜேறன். என்ன, சரிதானா?'

‘சரி' என்று மூவரும் ஜேபாய், மறுநாள் காதைல அவன் கூடாரத்துக்கு வந்தனர்.

இருவர் வெவளிஜேS நிற்க, ஒருவன் உள்ஜேள ஜேபாய், ‘5க்கம்மா!’ என்றான்; அவள் அவதைனத் திரும்பிப் 
பார்க்கவில்தைல.

மீண்டும் அவன், '5க்கம்மா!’ என்றான் சற்று உரக்க.

அப்வெபாழுதும் அவள் அவதைனத் திரும்பிப் பார்க்கவில்தைல.

மூன்றாம் முதைறSாக, 'ஒ, 5க்கம்மா!’ என்று அவன் வெதாண்தைட கிழிSக் கத்த, அப்வெபாழுதும் அவள் 
அவதைனத் திரும்பிப் பார்க்காமல் வெசல்ல, 'சரிSான வெசவிடு ஜேபாலிருக்கிறது; இதைதக் கட்டிக் வெகாண்டு 
Sாரால் மாரடிக்க முடியும்?’ என்று அவன் எடுத்தான் ஒட்டம்!

அவனுக்கு அடுத்தாற்ஜேபால் இரண்டாமவன் வந்து, ‘5க்கம்மா!’ என்றான்.

அவள் திரும்பினாள்; 'என்தைன மணக்க உனக்குச் சம்மதமா?’ என்றான் அவன்.

'ஜேபஜேப ஜேப ஜேபஜேப!' என்றாள் அவள்!

‘இவெதன்னடா இழவு! இவள் ஊதைமSாயிருக்கிறாஜேள? என்னதான் அழகாயிருந்தாலும் இவதைளக் 
கலிSாணம் பண்ணிக்வெகாண்டு என்ன வெசய்வது?' என்று அவன் அவதைளத் திரும்பிக்கூடப் பார்க்காமல் 
பிடித்தான் ஒட்டம்!

மூன்றாமவன் வந்து, '5க்கம்மா!' என்றான் வெமல்ல.

அவள் புன்னதைகயுடன் திரும்பினாள்.
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‘என்தைன மணக்க உனக்குச் சம்மதமா?’ என்றான் அவன்; 'சம்மதம்!' என்றாள் அவள்.

‘அப்படிSானால் நீ வெசவிடும் இல்தைல, ஊதைமயும் இல்தைலSா?' என்று அவன் ஜேகட்க, ‘இல்தைல, நீங்கள் 
மூவரும் என்ஜேமல் வெகாண்ட காதல் எவ்வளவு தூரம் உண்தைமSானது என்பதைத அறிந்துவெகாள்ளஜேவ 
நான் அவ்வாறு நடித்ஜேதன்!’ என்று அவள் வெசால்ல, 'சரிSான ஜேசாததைன! அந்தச் ஜேசாததைனயில் நான் 
வெவற்றி வெபற்றுவிட்ஜேடன்!' என்று அவன் விSக்க, அவர்கள் இருவருக்கும் அக்கணஜேம மணம் முடித்து 
தைவத்துவிட்டான் மந்திரவாதிSான அந்தத் தந்திரவாதி.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இவர்களில் Sார் புத்திசாலி?' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'சந்ஜேதக வெமன்ன, மந்திரவாதிதான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
பாதாளம் மறுபடியும் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது காண்க... காண்க.... காண்க…
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3. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

அகதிகள் கதைத

மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் மறுபடி முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, 
அது அவருக்குச் வெசான்ன மூன்றாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும்ஜேகளும்! 'இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம், 
இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம்’ என்று ஒரு பSங்கர யுத்தம் இந்தப் பாரிஜேல நடந்ததுண்டு. அந்த யுத்தம் 
நடந்து வெகாண்டிருந்த காதைலயில் பர்மாவிலிருந்த இந்திSர் பலர் பSந்து ஜேபாய், இந்த இந்திSா 
ஜேதசத்தைத நாடி அகதிகளாக வந்ததுண்டு, அப்படி வந்தவர்களிஜேல மூன்று தம்பதிSர் ஒரு நாள் இரவு ஒரு 
வெசல்வந்தர் வீட்டுக்குச் வெசன்று, ‘ஐSா, இன்றிரவு இங்ஜேக தங்க எங்களுக்குக் வெகாஞ்சம் இடம் 
வெகாடுப்பீர்களா?' என்று ஜேகட்க, 'வெகாஞ்சம் என்ன, நிதைறS உண்டு!' என்றார் அவர்.

காடு மதைலவெSல்லாம் கால் கடுக்க நடந்து வந்த தம்பதிSர் அறுவரும், 'அப்பாடா, அம்மாடி!’ என்று 
அமர்ந்து, தங்கதைளத் தாங்கஜேள ஆசுவாசப்படுத்திக் வெகாண்டிருக்க, ‘இந்த உலகத்திஜேல எந்த சுகத்தைத 
நீங்கள் வெபரிS சுகமாக நிதைனக்கிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்டார் வெசல்வந்தர்.

'அன்ன சுகஜேம வெபரிS சுகம்!' என்றார் ஒருவர்.

‘வெபண் சுகஜேம வெபரிS சுகம்!' என்றார் இன்வெனாருவர்.

‘நித்திதைர சுகஜேம வெபரிS சுகம்!' என்றார் மற்வெறாருவர்.

'அப்படிSா?' என்ற வெசல்வந்தர், ‘அன்ன சுகஜேம வெபரிS சுகம்!’ என்ற தம்பதிSருக்கு அறுசுதைவஜேSாடு 
அன்னமிடச் வெசான்னார்; ‘வெபண் சுகஜேம வெபரிS சுகம்!' என்ற தம்பதிSருக்கு ‘மலர் மஞ்சம்' தSாரித்துக் 
வெகாடுக்கச் வெசான்னார்; ‘நித்திதைர சுகஜேம வெபரிS சுகம்’ என்ற தம்பதிSருக்கு ‘இலவம் பஞ்சு வெமத்தைத' 
ஜேபாடச் வெசான்னார். இப்படிSாகத்தாஜேன அவரவர்கள் விரும்பிSதைத அவரவர்களுக்குச் வெசய்து 
வெகாடுத்துவிட்டு, அவர் தூங்கப் ஜேபாக, நடு இரவில் Sாஜேரா ஒருவர் வந்து அவருதைடS அதைறக் கததைவத் 
தட்ட, 'Sார் அது?’ என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட வந்து கததைவத் திறந்தார் அவர்.

‘நான்தான்!' என்றார் வந்தவர்.

‘நான்தான் என்றால்... ?'

‘வெபண் சுகஜேம வெபரிS சுகம் என்ஜேறஜேன, அவன்தான் நான்!' என்றார் வந்தவர்.

‘ஓ, என்ன விஷSம்?’ என்றார் வீட்டுக்குரிSவர்.

‘பசிக்கிறது!' என்றார் வந்தவர்.

‘அப்படிSா? உட்காரும்!' என்று அவதைரச் வெசல்வந்தர் உட்கார தைவக்க, இன்வெனாருவர் வந்து, 'நித்திதைர 
சுகஜேம வெபரிS சுகம் என்ஜேறஜேன, அவன்தான் நான்' என்றார் தSங்கித் தSங்கி.

‘ஓ, என்ன விஷSம்?’ என்றார் வெசல்வந்தர்.

‘பசிக்கிறது!’ என்றார் அவர்.

‘அப்படிSா? உட்காரும்’ என்று அவதைரயும் உட்கார தைவத்துவிட்டு, ‘இன்வெனாருவர் எழுந்து 
வரவில்தைலSா?' என்று வெசல்வந்தர் ஜேகட்க, ‘இல்தைல, அவர்தான் குறட்தைட விட்டுக் வெகாண்டு 
தூங்குகிறாஜேர!' என்றனர் இருவரும் வயிற்வெறரிச்சலுடன்.

‘ஏன், நீங்கள் தூங்கவில்தைலSா?' என்றார் வீட்டுக் குரிSவர்.

‘தூக்கம் வந்தால்தாஜேன தூங்க? பசிதான் வயிற்தைறக் கிள்ளுகிறஜேத!' என்றனர் இருவரும்.

‘உங்கள் வெபண் சுகம், நித்திதைர சுகவெமல்லாம் என்னவாயின?' என்று வெசல்வந்தர் ஜேகட்க, ‘அன்ன 
சுகத்துக்கு அப்பால்தான் அந்த சுகவெமல்லாம் என்று இப்ஜேபாதல்லவா வெதரிகிறது எங்களுக்கு?' என்று 
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இருவரும் வெசால்ல, 'அப்படிSா?' என்று வெசல்வந்தர் சிரித்து, அவர்களுக்கும் அறுசுதைவஜேSாடு 
அன்னமிட, அதைத உண்டு அவர்களும் ஆனந்தமாக உறங்கலாயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... 
என்றவாறு.....’

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இந்த மூன்று சுகங்களில் எந்த சுகத்தைத நீங்கள் 
வெபரிS சுகமாக நிதைனக்கிறீர்கள்?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக்ஜேகட்க, ‘அன்ன சுகத்தைதத்தான்!” என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் மறுபடியும் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக 
மரத்தின்ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க.... காண்க.... காண்க...…
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4. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

வீர தீர சூரன் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன நான்காவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'ராசாத்தி, ராசாத்தி' என்று ஒரு ரவிக்தைக 
ஜேபாடாத அழகி எங்கள் கிராமத்தில் உண்டு. அவளுக்குத் தந்தைதயில்தைல; தாய் உண்டு. அந்தத் தாதைSயும்
தன்தைனயும் காப்பாற்றிக் வெகாள்வதற்காக அவள் வSற் காட்டு ஜேவதைலக்குப் ஜேபாவதுண்டு. அவளுதைடS
நிறம் கறுப்புத்தான் என்றாலும், அந்தக் கறுப்பு எண்வெணய் விட்டு வழித்தாற்ஜேபால் எப்ஜேபாதும் 
பளபளவெவன்று மின்னிக் வெகாண்ஜேட இருக்கும். பருவத்தின் பரிபூரண அழகு ஒவ்வெவாரு அங்கத்திலும் 
பூரித்து நின்ற அவதைளப் பார்த்தால் பசி தீரும்; வெதாட்டால் மSக்கம் வரும்; ஜேபசினால் பித்ஜேத 
பிடித்துவிடும். அரிவாதைள இதைடயில் வெசருகிக்வெகாண்டு அவள் வSற்காட்டு ஜேவதைலக்கு அதைசந்து 
அதைசந்து நடந்து வெசல்லும்ஜேபாது பின்னாலிருந்து அவள் அழதைகப் பார்க்கும் வாலிபர்களின் 
மனவெமல்லாம் அவளுதைடS இதைடதைSப் ஜேபாலஜேவ அப்படியும் இப்படியுமாக ஆடி அதைசயும். 
அவளுதைடS வட்ட விழி எப்வெபாழுதாவது ஒரு சமSம் எஜேதச்தைசSாக அந்த வாலிபர்கதைள ஒரு ஜேநாக்கு 
ஜேநாக்கி, ஒரு சுற்றுச் சுற்றி வந்து நின்றால் ஜேபாதும்; அவர்களும் தங்கதைள மறந்து அவதைள அப்படிஜேS 
ஒரு சுற்றுச் சுற்றி வந்து நிற்பார்கள்.

அப்படிச் சுற்றி வந்து நின்றவர்களிஜேல மூவதைர அவளுடன் எப்ஜேபாதும் பார்க்கலாம். அவர்களில் 
ஒருவன் வெபSர் வீரன்; இன்வெனாருவன் வெபSர் தீரன்; மற்வெறாருவன் வெபSர் சூரன். இந்த மூவரும் 
காதைலயில் அவளுக்காக அவள் குடிதைசதைSச் சுற்றிச் சுற்றி வருவார்கள்; பகலில் வSற்காட்தைடச் சுற்றிச் 
சுற்றி வருவார்கள்; மாதைலயில் அவள் குளிக்க வரும் ஆற்றங்கதைரதைSச் சுற்றிச் சுற்றி வருவார்கள்.

அவளுதைடS ஜேமனிSழதைக ஒரு நாதைளக்கு ஒருமுதைறSாவது மதைறந்திருந்து பார்க்காவிட்டால் 
அவர்களுக்குத் தூக்கம் பிடிக்காது; அன்தைறS ஏக்கமும் தீராது.

இப்படிSாகத்தாஜேன அவர்களுதைடS ஏக்கம் அவர்கள் தூங்கும்ஜேபாது தூங்கி, விழிக்கும்ஜேபாது விழித்துக்
வெகாண்டிருக்க, அவர்களில் ஒருவன் ஒரு நாள், ‘வெபSதைரத்தான் வீரன் என்றும், தீரன் என்றும், சூரன் 
என்றும் நாம் தைவத்துக் வெகாண்டிருக்கிஜேறாஜேம தவிர, நம்மில் ஒருவனுக்காவது அந்தப் வெபண்ணின் 
தைகயிலுள்ள அரிவாதைளப் பிடுங்கி அப்பால் எறிந்துவிட்டு, அவதைள அப்படிஜேS கட்டிப் பிடித்து அவள் 
கன்னத்தில் ஓர் 'இச்' வெகாடுக்கத் தைதரிSமில்தைலஜேS?’ என்றான் வெபருமூச்சுடன்.

‘அதைத நிதைனத்தால்தான் எனக்கு வெவட்கமாயிருக்கிறது!” என்றான் இன்வெனாருவன்.

'அதைத நிதைனத்தால்தான் எனக்கும் வெவட்கமாயிருக்கிறது!’ என்றான் மற்வெறாருவன்.

இவர்கள் மூவரும் இப்படி வெவட்கப்பட்டுக் வெகாண்டிருக்க, ஒரு நாள் பண்தைணSாராகப்பட்டவர் 
ராசாத்தியின் அழகிஜேல வெசாக்கி, 'ஏ, குட்டி! இன்னிக்குக் குளிச்சதும் என் வீட்டுக்குக் வெகாஞ்சம் 
வாஜேSன்!' என்று வாவெSல்லாம் பல்லாய் ஜேவண்ட, 'இன்னிக்குக் குளிச்சதும் உங்க வீட்டுக்கு வந்தா, 
நாதைளக்கு நான் குளிக்காம இல்ஜேல இருக்கணும்?' என்று அவள் முகம் சிவக்கத் தன் உடதைல ஒரு 
முறுக்கு முறுக்கி நிற்க, 'அதுக்குத்தான் இப்ஜேபா லூப், காண்ஜேடாம்னு என்னவெவல்லாஜேமா 
வந்திருக்ஜேகடி!’ என்று அவர் அவளுக்குத் தைதரிSமூட்டுவாராயினர். ‘லூப்பா!’

'ஆமாம், ஆஸ்பத்திரிக்குப் ஜேபாய் அதைத வச்சிகிட்டு வந்துட்டா அந்த வம்ஜேப வராதாம்; இஷடத்துக்கு 
விதைளSாடலாமாம்!'

‘உங்களுக்கு எல்லாம் விதைளSாட்டாயிருக்கு!’

‘வாழ்க்தைகஜேS ஒரு விதைளSாட்டுத்தாஜேனடி?'

‘இருக்கும்; பணக்காரனுக்கு அது விதைளSாட்டாய்த்தான் இருக்கும். ஏதைழக்கு அது ஜேவததைனSாயில்ஜேல 
இருக்கு?'
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‘என்ன ஜேவததைன? தவறினால் நாலு குழந்தைதகள் பிறக்கும்; அவ்வளவுதாஜேன?'

‘ஏன், அனாதைதக் குழந்தைதகளாக அதைலSவா?'

'ஆமாம்; அதற்குத்தான் நம்ம ஜேதசம் ஏற்வெகனஜேவ ஜேபர் ஜேபானதாச்ஜேச! நாம் புதுசாவா அதைலSவிடப் 
ஜேபாஜேறாம்?'

‘அப்புறம் அந்த மாதிரிக் குழந்தைதகளுக்கு நீங்க அனாதைத ஆசிரமம் கட்டுவீங்க; தாராளமா தான தருமம் 
வெசய்வீங்க; அப்படித்தாஜேன?'

'ஆமாம்; பாவமும் நாஜேன, புண்ணிSமும் நாஜேன!'

‘நல்ல கூத்தய்Sா, உங்க கூத்து!' என்று அவள் சிரிக்க, 'ஐஜேSா, சிரிக்காஜேதடி! உன் சிரிப்பு என்தைன 
எங்ஜேகஜேSா தூக்கிக்கிட்டுப் ஜேபாகுதடி, என்தைன எங்ஜேகஜேSா தூக்கிக்கிட்டுப் ஜேபாகுதடி!' என்று அவர் 
ஜேமலும் வெசாக்கி, அவதைளத் தாவி அதைணக்கப் ஜேபாக, ‘அட, உன்தைனக் கட்தைடயிஜேல தைவக்க!' என்று 
அவள் அவருதைடS கன்னத்தில் ‘பளார்' என்று அதைறந்துவிட்டு, ‘உன் ஜேவதைலயும் ஜேவணாம், நீயும் 
ஜேவணாம், ஜேபா!’ என்று தன் குடிதைசதைS ஜேநாக்கி நதைடதைSக் கட்டுவாளாயினள்.

‘அப்படிSா ஜேசதி? உன்தைன விட்ஜேடனா, பார்!' என்று கருவிக் வெகாண்ஜேட வெசன்ற பண்தைணSார், 
அன்றிரஜேவ தன்னுதைடS அடிSாட்களில் சிலதைர ஒரு ஜீப்புடன் அவளுதைடS குடிதைசக்கு அனுப்பி, 
தூங்கும்ஜேபாது அவள் வாயில் துணிதைS அதைடத்து அவதைளத் துக்கிக் வெகாண்டு வந்து விடுமாறு 
வெசால்லி அனுப்ப, அவர்கள் அப்படிஜேS வெசன்று அவதைளத் தூக்கி வண்டியில் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
திரும்ப, சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு விழித்துக் வெகாண்ட அவளுதைடS தாSார், 'ஐஜேSா, என் மகதைள Sாஜேரா வந்து 
தூக்கிக் வெகாண்டு ஜேபாகிறார்கஜேள!' என்று கதற, ‘Sார் அம்மா, Sார்?’ என்று அக்கம்பக்கத்திலுள்ளவர்கள் 
ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட வந்து அவதைளச் சூழ்ந்து வெகாள்வாராயினர்.

‘அதுதாஜேன வெதரிSவில்தைல எனக்கு!' என்று அவள் அழுது புலம்ப, 'ஓடுங்கள், ஓடுங்கள்! உடஜேன 
ஜேபாலீசில் புகார் வெசய்யுங்கள்!' என்றார் அவதைளச் சுற்றியிருந்தவர்களில் ஒருவர்.

‘இப்ஜேபாஜேத புகார் வெசய்து தைவத்தால்தான் நல்லது; இரண்டு குழந்தைதகளுக்குத் 
தாSாவதற்குள்ளாகவாவது ஜேபாலீசார் அவதைளக் கண்டுபிடிப்பார்கள்!’ என்றார் இன்வெனாருவர்.

'அவள் தாSாவாஜேளா, தற்வெகாதைல வெசய்துவெகாண்டு விடுவாஜேளா?’ என்றார் மற்வெறாருவர்.

'தற்வெகாதைல வெசய்துவெகாண்டால் அவள் குற்றவாளி; தாSாக்கப்பட்டால் அவதைளத் தூக்கிக் வெகாண்டு 
வெசன்றவன் குற்றவாளி. அதுதான் சட்டம்; அதுதான் ஒழுங்கு!' என்றார் மற்றும் ஒருவர்.

‘என்ன சட்டஜேமா, என்ன ஒழுங்ஜேகா? சமSத்தில் எதுவும் தைக வெகாடுப்பதில்தைல!' என்றார் ஒர் 
அனுபவசாலி.

இந்தச் சமSத்தில் அங்ஜேக விழுந்தடித்துக்வெகாண்டு ஓடி வந்த வீரனும் தீரனும் சூரனும் 
'கவதைலப்படாதீர்கள்; நாங்கள் இருக்கிஜேறாம், அவதைளக் காப்பாற்ற!’ என்று அவள் தாSாதைரத் ஜேதற்ற, 
‘எப்படிக் காப்பாற்றுவீர்கள்?’ என்று அவதைளச் சுற்றியிருந்தவர்கள் அதைனவரும் அவர்கதைள ஏக 
காலத்தில் ஜேகட்பாராயினர்.

‘அதற்கு ஜேவண்டிSவெதல்லாம் ஒஜேர ஒரு ஜீப்தான்!’ என்றான் வீரன்.

'ஆமாம், என்னிடம் ஒரு ஜீப் இருந்தால் அவதைளக் வெகாண்டு ஜேபான அந்த ஜீப்தைப நான் துரத்திப் பிடித்து 
விடுஜேவன்!' என்றான் தீரன்.

‘நான் ஜேவண்டுமானால் அதற்கு ஏற்பாடு வெசய்கிஜேறன்!' என்றான் சூரன்.

‘வெசய்; உடஜேன வெசய்!' என்று தீரன் துடிக்க, சூரன் அப்படிஜேS வெசய்S, தீரன் அதைத எடுத்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாய் ராசாத்திதைSப் பண்தைணSாரின் ஆட்களிடமிருந்து மீட்டுக் வெகாண்டு வருவானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இப்ஜேபாது அந்தப் வெபண் Sாருக்குச் 
ஜேசரஜேவண்டும்? ஜேSாசதைன வெசான்ன வீரனுக்கா? ஜீப்புக்கு ஏற்பாடு வெசய்த சூரனுக்கா? அந்த ஜீப்பில் 
ஜேபாய் அவதைள மீட்டுக்வெகாண்டு வந்த தீரனுக்கா? என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'தீரனுக்குத்தான்!' 
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என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அவதைனத்தான் அவளும் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்டாள்!' என்று 
வெசால்லி விட்டு, பாதாளம் விக்கிரமாதித்தரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் 
ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது காண்க.... காண்க.... காண்க...…
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5. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

மானங் காத்த மதைனவியின் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன ஐந்தாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'மதுதைர, மதுதைர என்று ஒரு மாஜி 
குடிகாரன் எங்கள் ஊரிஜேல உண்டு. ‘மதுவிலக்தைக ரத்துச் வெசய்S ஜேவண்டும்’ என்று Sாராவது 
வெசால்லிவிட்டால் ஜேபாதும்; அவனுக்கு உடஜேன மூக்குக்கு ஜேமல் ஜேகாபம் வெபாத்துக் வெகாண்டு 
வந்துவிடும். 'மதுவிலக்தைகSாவது, ரத்துச் வெசய்வதாவது! மகான் காந்தியின் திட்டமல்லவா அந்தத் 
திட்டம்? அதைதக் தைகவிடுவது அவதைரஜேS தைகவிடுவது ஜேபால் ஆகாதா? அதனால் மக்கள் இப்ஜேபாது 
எவ்வளவு மகிழ்ச்சிஜேSாடு இருக்கிறார்கள்! அந்த மகிழ்ச்சியில் மண்தைணSா அள்ளிப் ஜேபாடுவது?’ 
என்வெறல்லாம் ஜேகட்டுச் சண்தைட பிடிக்க ஆரம்பித்துவிடுவான். 'வெபரிS மனிதர்களில் சிலர் 
அப்படிச்வெசால்வது சரி; அதில் நிSாSம் இருக்கலாம். இந்த மாஜி குடிகாரன் ஏன் இப்படிச் 
வெசால்கிறான்? இதில் என்ன நிSாSம் இருக்க முடியும்?’ என்று அவன் ஜேமல் மன்னார் சாமி என்பவன் 
சந்ஜேதகம் வெகாண்டு, ஒரு நாள் அவனுக்குத் வெதரிSாமல் அவதைனத் வெதாடர்ந்து வெசல்ல, அவனும் அவன் 
மதைனவி மகிழம்பூவும் ஒரு மதைலSடிவாரத்தில் சுற்று முற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட கள்ளச் சாராSம் 
காய்ச்சுவதைதக் கண்டு திடுக்கிட்டு, 'அஜேSாக்கிSப் பSஜேல, இதற்குத்தான் மதுவிலக்தைக ரத்துச் வெசய்Sக் 
கூடாது என்று நீ வெசால்கிறாSா?' என்று உறுமிக் வெகாண்ஜேட அவதைன வெநருங்கி, ‘சாSம் வெவளுத்துப் 
ஜேபாச்சுப்பா, உன் சாSம் வெவளுத்துப்ஜேபாச்சு!’ என்று சிரிக்க, ‘ஸ், சத்தம் ஜேபாடாஜேத! இப்ஜேபாது இதில் 
வரும் வரும்படி ஜேவறு எதிலும் வருவதில்தைல. மது விலக்தைக ரத்துச் வெசய்து விட்டால் இந்த 
வரும்படிவெSல்லாம் அநிSாSமாக அரசாங்கத்துக்கல்லவா ஜேபாகும்? அப்புறம் நீயும் நானும் 
கஷ்டப்படாமல் நாலு காதைசக் கண்ணாஜேல பார்ப்பது எப்படி? ஜேவண்டுமானால் நீயும் எங்கஜேளாடு 
கூட்டுச் ஜேசர்ந்து வெகாள். எங்களுக்குக் கிதைடக்கும் வரும் படியில் உனக்கும் பங்கு தருகிஜேறாம். என் 
மதைனவி இங்ஜேக வந்து நமக்கு ஜேவண்டிS சாராSத்தைதக் காய்ச்சிக் வெகாடுக்கட்டும்; நாம் இருவரும் 
அதைத வெவளிஜேS வெகாண்டு ஜேபாய் விற்றுவிட்டு வரலாம்’ என்று வெசால்ல, ‘சரி' என்று அவனும் 
அவர்களுடன் கூட்டுச் ஜேசர்ந்து வெகாள்வானாயினன்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இவர்கள் மூவரும் கூட்டு விSாபாரம் வெசய்துவெகாண்டு வருங் காதைலயில, ஒரு நாள் 
இரவு மதுதைரSாகப்பட்டவன் தன்னுதைடS கூட்டாளிSான மன்னார்சாமிதைS அதைழத்துக்வெகாண்டு 
சாராSப் தைபயும் தைகயுமாகப் பதுங்கி பதுங்கி வெவளிஜேS வெசல்ல, சந்ஜேதகம் வெகாண்ட ஜேபாலீசார் 
அவர்கதைள மடக்கி என்ன வெவன்று பார்க்க, குட்டு வெவளிப்பட்டு அவர்கள் இருவரும் ஆறு மாதச் சிதைறத்
தண்டதைனக்கு உள்ளாகி கம்பி எண்ணுவாராயினர்.

தனிSாக விடப்பட்ட மகிழம்பூ அதற்கு ஜேமல் கள்ளச் சாராSம் காய்ச்சப் பSந்து, வெவள்ளரிப் பிஞ்சு, 
ஜேவர்க்கடதைல முதலிSவற்தைற விற்கும் அங்காடிக் கூதைடக்காரிSாக மாறி வயிறு வளர்ப்பாளாயினள்.

இவள் இப்படி இருக்குங் காதைலயில், கள்ளத் ஜேதாணியில் இலங்தைகக்குச் வெசன்றிருந்த இவளுதைடS 
அண்ணனான அய்Sாமுத்து என்பவன், அங்ஜேக கால் ஊன்ற முடிSாமல் இங்ஜேக திரும்பி வர, அவனும் 
அவன் தங்தைக மகிழம்பூவும் ஜேசர்ந்து மறுபடியும் கள்ளச் சாராS விSாபாரத்தில் ஈடுபடுவாராயினர்.

இவர்கள் இருவரும் இப்படியிருக்க, விடுததைலSதைடந்து வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்த மதுதைர, இவர்கதைளச்
சற்றுத் தூரத்தில் இருந்து பார்த்துவிட்டு, ‘ஜேபாச்சு, என் மானஜேம ஜேபாச்சு! மாற்றான் ஒருவன் என் 
மதைனவியுடன் இருப்பதா? அதைதப் பார்த்த பின் நான் அந்த வீட்டுக்குள் நுதைழவதா?’ என்று மனம் 
வெகாதித்துத் திரும்ப, ஒன்றும் புரிSாத மன்னார்சாமி, 'என்னப்பா, என்ன விஷSம்?’ என்று ஜேகட்க, 'அஜேதா 
பார்!’ என்று அவன் அவர்கதைளச் சுட்டிக்காட்ட, 'சரிதான், ஆறு மாதம்கூட அவளாஜேல தாங்க 
முடிSவில்தைலஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று இவனும் அவனுக்கு ஏற்றாற்ஜேபால் தாளம் 
ஜேபாடுவானாயினன்.

இதனால் மனம் உதைடந்த மதுதைர ஊருக்கு அப்பால் இருந்த ஏரிக்கதைரக்கு விடுவிடுவெவன்று வெசன்று, 
அங்கிருந்த ஆலமரக் கிதைளவெSான்றில் தன்தைனத் தூக்கிட்டுக் வெகாண்டு வெதாங்க, அதைதக் ஜேகள்விப்பட்ட 
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அய்Sாமுத்து, ‘என்னாலல்லவா என் தங்தைகக்கு இந்தக் கதி?' என்ற தன்தைனயும் அஜேத மரத்தில் 
தூக்கிட்டுக் வெகாண்டு வெதாங்க, மகிழம்பூ, ‘என்னாலல்லவா அவர்கள் இருவருக்கும் இந்தக் கதி?' என்று 
தன்தைனயும் அங்ஜேகஜேS தூக்கிட்டுக்வெகாண்டு வெதாங்க முSல்வாளாயினள்.

அப்ஜேபாது அவள் வெகாஞ்சமும் எதிர்பாராத விதமாக அங்ஜேக ஓர் அதிசSம் நிகழலாயிற்று. அந்த அதிசSம்
என்ன வெவன்றால், அங்ஜேக ஏற்வெகனஜேவ தூக்கிட்டுக் வெகாண்டிருந்த மதுதைரயும் அய்Sாமுத்தும் தங்கள் 
தூக்குக்கயிற்தைறத் தாங்கஜேள கழற்றி மரத்ஜேதாடு விட்டு விட்டுக் கீஜேழ குதிக்க, மகிழம்பூ விSப்ஜேப 
உருவாய் அவர்கதைளப் பார்க்க, ‘வெமச்சிஜேனன் வெபண்ஜேண, வெமச்சிஜேனன்; நீஜேS என் மானத்தைதக் காத்த 
மதைனவி என்று அறிந்து உன்தைன நான் வெமச்சிஜேனன்!” என்று மதுதைர வெசால்ல, 'எல்லாம் மச்சானும் 
நானும் ஏற்வெகனஜேவ கலந்து வெசய்த ஏற்பாடு, தங்கச்சி! நாங்கள் மாட்டிக் வெகாண்டிருந்த தூக்குக் கயிறு 
உண்தைமயில் சுருக்குப் ஜேபாட்ட கயிறு அல்ல; வெகட்டி முடி ஜேபாட்ட கயிறு. இஜேதா பார்த்தாSா?' என்று 
அய்Sாமுத்து அந்த முடிகதைள அவளுக்கு இழுத்து இழுத்துக் காட்டிச் சிரிக்க, 'எல்லாம் மாரிSாயியின் 
மகிதைம!' என்று மகிழம்பூ மகிழ்ந்து, மாரிSாயிதைS நிதைனத்துத் துதிக்கலாயினள் என்றவாறு.... 
என்றவாறு.... என்றவாறு......’

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இவர்களில் Sார் புத்திசாலி?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘சந்ஜேதகவெமன்ன, மதுதைரதான்! ராவணனிடமிருந்த சீதைததைS அக்கினிப் 
பிரஜேவசம் வெசய்Sச் வெசால்லி ஏற்றுக் வெகாண்ட ராமதைனப்ஜேபால, தன்தைன விட்டு ஆறு மாதம் 
ஒதுங்கியிருந்த தன் மதைனவிதைSத் தூக்குக் கயிற்றில் கழுத்தைதக் வெகாடுக்கச் வெசால்லி ஏற்றுக்வெகாண்டு 
விட்டானல்லவா?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது காண்க.... காண்க... காண்க.…
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6. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

கிளிக் கதைத

விக்கிரமாதித்தன் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, அது
அவருக்குச் வெசான்ன ஆறாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'மாணிக்கம், மாணிக்கம்' என்று ஒரு கிளி
ஜே5ாசிSன் இருந்தான். அவனுக்கு இந்த ஊர், அந்த ஊர் என்று இல்தைல; எல்லா ஊரும் அவன் ஊர்தான். 
தைகயில் கிளிக்கூண்தைடத் தூக்கிக் வெகாண்டு, ‘பட்சி ஜே5ாசிSம் பார்க்கதைலSா, பட்சி ஜே5ாசிSம்!' என்று 
அவன் ஊர் ஊராகத் வெதருத் வெதருவாகக் கால் வலிக்கும் வதைர சுற்றி வருவான். காதைல வலித்தால் 
ஏதாவது ஒரு மரத்தடிதைSப் பார்த்து உட்கார்ந்து, கதைடதைS விரித்துவிடுவான்.

அப்படி ஒரு நாள் அவன் ஒரு மரத்தடியில் கதைட விரித்து உட்கார்ந்து வெகாண்டிருக்குங் காதைலயில், 
அவனிடம் ஜே5ாசிSம் பார்க்க வந்த ஒருவன், 'இன்தைறS தினசரிதைSப் பார்த்தீரா?' என்று ஜேகட்க, 
'இல்தைலஜேS, என்ன விஜேசஷம்?' என்று ஜே5ாசிSம் வினாவ, வந்தவன் வெசான்னான்.

‘வடநாட்டில் Sாஜேரா ஒரு சிறுமி இருக்கிறாளாம்; அவள் தன்னுதைடS முற் பிறவிதைSப் பற்றிச் 
வெசால்கிறாளாம். அது உண்தைமதானா என்று அவதைளப் வெபற்றவர்கள் ஜேபாய்ப் பார்க்க, உண்தைமSாகஜேவ 
இருந்ததாம்!'

இதைதக் ஜேகட்டதும், 'பார்த்தீரா, பார்த்தீரா? முன் பிறவி வெபாய், பின் பிறவி வெபாய், அது வெபாய், இது 
வெபாய் என்வெறல்லாம் சிலர் வெசால்லிக்வெகாண்டு திரிகிறார்கஜேள, அவர்கள் இப்ஜேபாது என்ன 
வெசால்கிறார்களாம்?' என்று கிளி ஜே5ாசிSன் உற்சாகத்துடன் ஜேகட்க, ‘அவர்கள் என்ன வெசான்னால் என்ன, 
உம்முதைடS கிளி ஜே5ாசிSம் வெபாய் என்று வெசால்லவில்தைலஜேS?’ என்று வந்தவன் ஜேகட்க, 'அதைதயும் 
வெபாய் என்று வெசால்லித்தான் ஐSா, அவர்கள் என் பிதைழப்தைபக் வெகடுக்கிறார்கள்!' என்று அவன் 
வயிவெறரிந்து வெசால்ல, 'கவதைலப்படாதீர்! என்தைனப் ஜேபால் இன்னும் பலர் நீர் வெசால்வதைத நம்பக் 
காத்திருக்கும்ஜேபாது, உமக்கும் உம்முதைடS கிளிக்கும் ஒரு குதைறவும் வராது. இந்தாரும், காசு! திறந்து 
விடும், கிளிதைS; அளந்து விடும் கதைததைS!’ என்று வந்தவன் மூன்று காதைச எடுத்து அவனிடம் வெகாடுக்க,
அதைத வாங்கி மடியில் தைவத்துக்வெகாண்டு, அவன் கூண்தைடத் திறந்து கிளிதைS வெவளிஜேS 
விடுவானாயினன்.

கிளி எடுத்துக்வெகாடுத்த ஏட்தைட மாணிக்கம் ஒதைச நSத்ஜேதாடு ராகம் ஜேபாட்டுப் படித்துக் காட்ட, 
அதிலிருந்து தன்னுதைடS இறந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர் காலம் ஆக மூன்று காலங்கதைளயும் மூன்ஜேற 
காசு வெசலவில் முற்றிலும் வெதரிந்துவெகாண்ட திருப்திஜேSாடு வந்தவன் நதைடதைSக் கட்டுவானாயினன்.

அவன் வெகாடுத்து விட்டுப் ஜேபான மூன்று காசுகளில் முதல் ஜேவதைளSாக ஒரு காதைச எடுத்துப் பீடி 
வாங்கி, அதைத ஒசி வெநருப்பில் பற்ற தைவத்துக் வெகாண்டு மாணிக்கம் மீண்டும் வந்து மரத்தடியில் 
உட்கார, அப்ஜேபாது, ‘எனக்கும் முக்காலமும் வெதரியும்!' என்ற Sாஜேரா வெசால்ல, ‘Sார் அது?” என்று 
மாணிக்கம் சுற்றுமுற்றும் பார்க்கலாயினன்.

‘நான்தான்!' என்றது அவனுதைடS கிளி.

‘நீSா! முன் பிறவியில் நீ என்னவா யிருந்தாய்?'

‘பூதைனSாயிருந்ஜேதன்!'

‘பூதைனSாகவா?'

'ஆமாம்; பூதைனSாயிருந்து கிதைடக்கிற கிளிகதைளவெSல்லாம் பிடித்துத் தின்றுவெகாண்ஜேட இருந்ததால், 
இந்தப் பிறவியில் என்தைனக் கிளிSாய்ப் பதைடத்து விட்டார், கடவுள்!'

‘நான் என்னவா யிருந்ஜேதன்?'
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‘அந்தப் பூதைனதைS வளர்த்த எ5மானாயிருந்தீர்; அதனால் தான் இந்தப் பிறவியில் என்தைன வளர்க்கும் 
எ5மானா யிருக்கிறீர்!'

‘அதிசSமா யிருக்கிறஜேத, நீ வெசால்வது? அப்படிSானால் உன்னுதைடS எ5மானி இப்ஜேபாது எங்ஜேக 
இருக்கிறாள்?' என்று மாணிக்கம் ஜேகட்க, 'இங்கிருந்து ஏழு கிஜேலா மீட்டர் துரத்தில் இருக்கிறாள்!’ 
என்றது கிளி.

‘அவள் வெபSர் என்ன? இப்ஜேபாது என்ன வெசய்து வெகாண்டிருக்கிறாள்?'

‘மரகதம்; உம்தைமப்ஜேபாலஜேவ அவளும் கிளி ஜே5ாசிSம் வெசால்லிக் வெகாண்டிருக்கிறாள்!'

'இந்தப் பிறவியிலும் அவதைள நான் அதைடS முடியுமா? அது சாத்திSமா?’ என்று அவன் ஜேகட்க, 
'முடியும்; இங்கிருந்து கிழக்ஜேக ஏழு கிஜேலாமீட்டர் தூரம் நடந்ஜேத வெசன்றால்!’ என்றது கிளி.

அவ்வளவுதான்! அதற்குஜேமல் மாணிக்கம் தSங்கவில்தைல; தாமதிக்கவில்தைல. கிளிக் கூண்தைடத் தூக்கிக் 
வெகாண்டு கிழக்குத் திதைசதைS ஜேநாக்கி விடுவிடுவெவன்று நடக்க ஆரம்பித்துவிட்டான்.

மாணிக்கம் சரிSாக மூன்றதைர கிஜேலா மீட்டர் தூரம் வெசன்றதுதான் தாமதம், 'கிளி ஜே5ாசிSம் 
பார்க்கதைலSா, கிளி ஜே5ாசிSம்!' என்ற 'கிளிக் குரல்' அவன் காதில் விழுந்தது. ‘ஒருஜேவதைள அவளும் 
என்தைனத் ஜேதடி ஜேமற்ஜேக வருகிறாஜேளா, என்னஜேவா?’ என்ற விSப்புடன் அவன் சுற்று முற்றும் பார்க்க, 
அவதைனப் ஜேபாலஜேவ தைகயில் கிளிக் கூண்டுடன் ஒரு ‘கிளிவெமாழிSாள்' அவனுக்கு எதிஜேர வந்து 
வெகாண்டிருந்தாள்!

‘என்ன ஆச்சச்சரிSம்!' என்றான் அவன், அவதைளப் பார்த்து.

‘என்ன ஆச்சச்சரிSம்!' என்றாள் அவளும் அவதைனப் பார்த்து.

‘உன் வெபSர் மரகதம்தாஜேன?' என்று அவன் அடக்க முடிSாத ஆவலுடன் ஜேகட்க, ‘ஆமாம்; உங்கள் வெபSர்
மாணிக்கம்தாஜேன?' என்றாள் அவளும் அடக்க முடிSாத ஆவலுடன்.

'ஆமாம், என் வெபSதைர உனக்கு Sார் வெசான்னது?' என்று அவன் அவதைளக் ஜேகட்டான்.

‘என்னுதைடS கிளி!' என்று வெசால்லிவிட்டு, ‘என் வெபSதைர உங்களுக்கு Sார் வெசான்னது?' என்று அவள் 
அவதைனக் ஜேகட்டாள்.

‘என்னுதைடS கிளி!' என்றான் அவன்.

‘உங்கள் கிளியின் ஜேபச்தைசக் ஜேகட்டுத்தான் நீங்கள் என்தைனத் ஜேதடிக்வெகாண்டு கிழக்ஜேக வந்தீர்களா?' 
என்றாள் அவள்.

'ஆமாம்; நீ?' என்றான் அவன்.

‘நானும் என்னுதைடS கிளியின் ஜேபச்தைசக் ஜேகட்டுத்தான் உங்கதைளத் ஜேதடிக்வெகாண்டு ஜேமற்ஜேக வந்ஜேதன்!' 
என்றாள் அவள்.

அவன் சிரித்தான்; அவளும் சிரித்தாள்.

‘இனிஜேமல் நமக்கு ஒரு குழந்தைத பிறக்கஜேவண்டிSது தான் பாக்கி!' என்றான் அவன்.

'எதற்கு?' என்றாள் அவள்.

‘அழ!’ என்றான் அவன்.

இருவரும் ஜேசர்ந்து சிரித்தார்கள்!

இவர்கள் இப்படிச் சிரித்தார்கஜேளா இல்தைலஜேSா, ‘டும் டும், டுடும்!' என்றது அவன் தைகயில் இருந்த கிளி 
சிறகடித்து; ‘பீ, பீ, பிப்பீ!' என்றது அவள் தைகயில் இருந்த கிளியும் சிறகடித்து.

‘என்ன, அதற்குள் நீங்கள் இருவரும் ஜேமளம், நாதஸ் வரம் எல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பித்துவிட்டீர்களா?’ 
என்றனர் இருவரும் ஏககாலத்தில்.
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ஆமாம்; ஜேகாயிலுக்குப் ஜேபாங்கள், சீக்கிரம் ஏதாவது ஒரு ஜேகாயிலுக்குப் ஜேபாங்கள்!’ என்று இரண்டு 
கிளிகளும் ஏககாலத்தில் கூவின.

அப்படிஜேS இருவரும் அருகிலிருந்த ஒரு ஜேகாயிலுக்குச் வெசன்று தங்கள் கலிSாணத்தைத 
முடித்துக்வெகாண்டு வர, 'நாம் மட்டும் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்டால் ஜேபாதுமா? நமக்குக் கலிSாணம் 
வெசய்து தைவத்த நம்முதைடS கிளிகளுக்கும் கலிSாணம் வெசய்து தைவக்க ஜேவண்டாமா?' என்றாள் மரகதம்.

‘அவசிSம் வெசய்து தைவக்கஜேவண்டிSதுதான்’ என்றான் மாணிக்கம்.

உடஜேன தன் கூண்டிலிருந்த கிளிதைS எடுத்து அவன் கூண்டிலிருந்த கிளிஜேSாடு அவள் விட, இரண்டும் 
ஒன்ஜேறாடு ஒன்று கூடி மகிழ்வதற்குப் பதிலாகக் ‘கீ, கீ’ என்று கத்திக் வெகாண்ஜேட வெகாத்திக்வெகாண்டு 
சண்தைடயிட, ‘ஏன் சண்தைடயிடுகிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்கலாயினள்.

‘எனக்கு இந்த ஆண் வர்க்கத்தைதக் கண்டாஜேல பிடிக்காது!’ என்றது வெபண் கிளி.

‘எனக்கு இந்த வெபண் வர்க்கத்தைதக் கண்டாஜேல பிடிக்காது!’ என்றது ஆண் கிளி.

‘ஏன்?' என்று ஜேகட்டான் மாணிக்கம்.

‘வெசால்கிஜேறன், ஜேகளுங்கள்!’ என்று ஆண் கிளி வெசான்ன கதைதSாவது:

பீதாம்பரம், பீதாம்பரம் என்று ஒரு விற்பதைனSாளன் உண்டு. பிரபல மருந்து கம்வெபனி வெSான்றில் 
ஜேவதைல பார்த்து வந்த அவன், அடிக்கடி வெவளியூருக்குப் ஜேபாவ துண்டு. தன் மதைனவி பிஜேரமாவிடம் 
அவன் உயிதைரஜேS தைவத்திருந்தான். அவள் கண்ணில் நீர் வடிந்தால் அவன் கண்ணில் ரத்தம் வடியும். 
வெவளியூரில் இருக்கும்ஜேபாதுகூட அவன் அவதைள மறக்கமாட்டான். உள்ளுரில் கிதைடக்காத ஏதாவது 
ஒன்று வெவளியூரில் கிதைடத்தால் ஜேபாதும்; உடஜேன அதைத வாங்கி அவளுக்கு அனுப்பி 
தைவத்துவிட்டுத்தான் மறு ஜேவதைல பார்ப்பான். கடிதம் அஜேநகமாக ஒரு நாள்கூடத் தவறாமல் வரும். 
அந்தக் கடிதங்களில் வெவறும் காதல் வெமாழிகள் மட்டும் இருக்காது; அன்பு முத்தங்களும் ஆதைச 
முத்தங்களுமாக ஆயிரமாயிரம் முத்தங்கள் அடுக்கடுக்காக இருக்கும். அவன் அப்படிவெSல்லாம் 
இருந்தும் அவனுதைடS மதைனவி பிஜேரமாவுக்கு ஏஜேனா ஏகாம்பரம் என்பவனின் ஜேமல் வெகாள்தைள ஆதைச 
இருந்தது. பீதாம்பரம் ஊரில் இல்லாத சமSங்களில் அவள் ஏகாம்பரத்துடன் ஊர் சுற்றுவாள்; 
கடற்கதைரக்குப் ஜேபாவாள்; நடனம், நாடகம், சினிமா எல்லாவற்றிற்கும் ஜேபாவாள். கதைடசிSாக, 
அவதைனத் தன் வீட்டுக்ஜேக தைதரிSமாக அதைழத்துக் வெகாண்டு வந்து அவனுடன் வெகாஞ்சுவாள்; 
குலாவுவாள்; எல்லாம் வெசய்வாள்.

இவள் இப்படி இருக்குங் காதைலயில், ஒரு நாள் இரவு எதிர்பாராத விதமாகப் பீதாம்பரம் வந்து 
ஜேசர்ந்தான். ‘என்ன, இப்படித் திடீவெரன்று வந்து நிற்கிறீர்கள்?’ என்றாள் அவள், திடுக்கிட்டு.

‘உன்தைனப் பார்க்கஜேவண்டும், பார்த்துப் ஜேபசஜேவண்டும், ஜேபசிச் சிரிக்கஜேவண்டும்' என்று அவன் 
அவதைள அதைணத்துக் வெகாண்டு, ‘வெரயிலில் வந்திருந்தால் நாதைளக் காதைலயில்தான் வந்திருக்க முடியும். 
அதுவதைர உன்தைனப் பார்க்காமலிருந்தால் எனக்குப் தைபத்திSஜேம பிடித்துவிடும்ஜேபால் இருந்தது; நான் 
வருவதற்கு முன்னால் ஸ்டாண்தைட விட்டுப் புறப்பட்டுவிட்ட பஸ்தைஸ விரட்டிப் பிடித்து ஏறி வந்ஜேதன்.
இஜேதா பார்த்தாSா, கால் முட்டியில் அடிகூடப் பட்டு விட்டது' என்று அவன் தன் 'வீரசாகச'த்தால் தனக்கு
ஏற்பட்ட 'விழுப்புண்'தைண அவளுக்குத் வெதாட்டுத் வெதாட்டுக் காட்டினான் .

அவஜேளா, ‘இது என்ன வெதால்தைல, இன்றிரவு நான் அவதைர வரச்வெசால்லி இருக்கிஜேறஜேன!' என்று 
ஏகாம்பரத்தைத நிதைனத்தவளாய், 'அப்படி என்ன அவசரம், ரா5ா! கிணற்றுத் தண்ணீதைர வெவள்ளமா 
வெகாண்டு ஜேபாய்விடும்?’ என்று அவன் ததைலதைS ஒர் 'அட்வான்ஸ் தடவு' தடவி, ஜேமஜேல என்ன 
வெசய்வவெதன்று ஜேSாசிப்பாளாயினள்.

‘என்ன ஜேSாசிக்கிறாய், பிஜேரமா?’ என்றான் பீதாம்பரம்.

‘ஒன்றுமில்தைல; இத்ததைன நாட்களுக்குப் பிறகு வந்திருக்கிறீர்கஜேள, என்ன சதைமத்துப் ஜேபாடலாம் என்று
ஜேSாசிக்கிஜேறன்!’ என்றாள் அவள்.

‘இந்த ஜேநரத்திலாவது, உன்தைனச் சதைமக்க தைவத்து நான் சாப்பிடுவதாவது? வா, 5ாலிSாக வெவளிஜேS 
ஜேபாய்ச் சாப்பிட்டுவிட்டு வரலாம்’ என்று அவன் அவதைள ஓர் உSர்தர ஒட்டலுக்கு அதைழத்துச் வெசன்று, 
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மாடிப் பூங்காவில் அமர்ந்து மனம் மகிழச் சாப்பிட்டு, இனிS பீடாதைவ எடுத்து வாயில் ஜேபாட்டு அதன் 
இன் சுதைவதைS அனுபவித்துக் வெகாண்ஜேட, ‘ஏழு வருஷத்து அரிப்பு என்று ஒர் ஏ கிளாஸ் படம் 
வந்திருக்கிறது; பார்த்துவிட்டுப் ஜேபாஜேவாமா?’ என்று கண் சிமிட்டிக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, ‘ஏன், 
இப்ஜேபாதிருக்கும் அரிப்பு ஜேபாதாதாக்கும்?’ என்று அவள் அந்த ஏகாம்பரத்துக்காக அதைதத் தட்டிக் 
கழித்துவிட்டு, அவதைன வெமல்ல வீட்டுக்கு அதைழத்துக்வெகாண்டு வருவாளாயினள்.

வீட்தைட அதைடந்ததும் படுக்தைகதைSத் தட்டிப் ஜேபாட்டு விட்டு, ‘வெகாஞ்சம் இருங்கள்; பாதைலSாவது 
காய்ச்சி எடுத்துக் வெகாண்டு வந்துவிடுகிஜேறன்!’ என்று அவள் அங்கிருந்த பாதைல எடுத்துக்வெகாண்டு 
அடுக்கதைளக்குத் தாவ, அவன் அதைதத் தடுத்து, 'ஜேவண்டாம், பிஜேரமா! அதைதயும் இன்று நான் 
பச்தைசSாகஜேவ குடித்துவிடுகிஜேறன்!' என்று அவள் தைகயிலிருந்த பாதைல வாங்கி 'மடக், மடக்'வெகன்று 
குடித்துவிட்டு, 'அப்பப்பா! அமுதம் ஜேபான்ற உன் தைகSால் இந்த அமுதமான பாதைல வாங்கிக் குடித்து 
எத்ததைன நாட்களாகி விட்டன!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட வெசன்று கததைவப் 'படா'வெரன்று சாத்தித் 
தாளிடுவானாயினன்.

அவஜேளா, 'பாவி! பாலில் இரண்டு தூக்க மாத்திதைரகதைளSாவது கலந்து வெகாடுக்கலாம் என்று பார்த்தால், 
அதற்கும் வழி இல்லாமல் வெசய்துவிட்டாஜேன!' என்று வெபாருமிக் வெகாண்ஜேட அவனிடமிருந்து இன்னும் 
வெகாஞ்ச ஜேநரம் தப்புவதற்காக ஜேரடிஜேSாதைவத் திருப்பி தைவப்பாளாயினள்.

‘நிறுத்து பிஜேரமா, நிறுத்து! இப்ஜேபாது எனக்கும் உனக்கும் இதைடஜேS Sார் இருந்தாலும், எது இருந்தாலும்
எனக்குப் பிடிக்கஜேவ பிடிக்காது!' என்று அவன் வெவறி பிடித்தவன் ஜேபால் கத்துவானாயினன்.

‘ஜேரடிஜேSா கூடவா?’

'ஆமாம். இப்ஜேபாது நான் பாட ஜேவண்டும். நீ ஆட ஜேவண்டும்; நீ கடிக்க ஜேவண்டும், நான் துடிக்க 
ஜேவண்டும்; நான் கிள்ள ஜேவண்டும், நீ துள்ள ஜேவண்டும்...'

இவன் இப்படி அடுக்கிக்வெகாண்ஜேட ஜேபாக, இதைடயில் Sாஜேரா வந்து கததைவத் தட்ட, ‘இது எந்தக் கரடி, 
பூதை5 ஜேவதைளயில்?’ என்று அவன் வெகாதித்து எழ, 'ஆத்திரப்படாதீர்கள்; Sாராயிருந்தாலும் இஜேதா நான் 
ஜேபாய் அவர்கதைள உடஜேன அனுப்பி தைவத்துவிட்டு வந்து விடுகிஜேறன்!’ என்று அவள் அவதைன ஓர் 
அமுக்கு அமுக்கி உட்கார தைவத்துவிட்டுப் பாய்ந்து வெசன்று கததைவத் திறந்து, அங்ஜேக நின்ற 
ஏகாம்பரத்துக்கு ‘ஸ், ஜேபசாஜேத!’ என்று 5ாதைட காட்டி, அவதைன அடுக்கதைளப் பக்கமாக ஒரு தள்ளுத் 
தள்ளி விட்டுவிட்டு, 'ஐஜேSா, திருடன்! ஐஜேSா, திருடன்!' என்று கத்ஜேதா கத்து என்று கத்த, 'எங்ஜேக பிஜேரமா,
எங்ஜேக?’ என்று பதறிக் வெகாண்ஜேட அவன் வெவளிஜேS ஓடி வர, 'அஜேதா, என் கழுத்திலிருந்த தங்கச் 
சங்கிலிதைS அறுத்துக்வெகாண்டு அவன் ஓடுகிறான்!' என்று அவள் வெதருதைவக் காட்ட, 'ஆமாம், திருடன் 
கததைவத் தட்டிவிட்டா வருவான்?' என்று அவன் அப்ஜேபாதும் ஒரு சந்ஜேதகத்தைதக் கிளப்ப, 'நாம் 
தூங்குகிஜேறாமா, இல்தைலSா என்று வெதரிந்துவெகாள்வதற்காக அவன் கததைவத் தட்டியிருப்பான்; 
அதுகூடவா வெதரிSவில்தைல உங்களுக்கு?’ என்று அவள் அவதைன ஓர் இடி இடித்து, ‘ஓடுங்கள்; 
பிடியுங்கள்!’ என்ற அவதைன விரட்ட, 'இப்ஜேபாது தான் அது எனக்குத் வெதரிந்தது, கண்ஜேண!' என்று அசடு 
வழிSச் வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் வெதருவில் இறங்கி ஓடுவானாயினன்.

அவன் ததைல மதைறந்ததும் அடுக்கதைளயில் ஒளித்து தைவத்திருந்த ஏகாம்பரத்தைதப் பிடித்து 
இழுத்துக்வெகாண்டு வெவளிஜேS வந்து, ‘இப்ஜேபாதும் நீங்களும் 'திருடன், திருடன்' என்று கத்திக்வெகாண்ஜேட 
அவதைரத் வெதாடர்ந்து ஒடுங்கள்!’ என்று பிஜேரமா வெசால்ல, ‘ஏன்?’ என்று அவன் ஒன்றும் புரிSாமல் 
ஜேகட்க, 'அதைத அப்புறம் வெசால்கிஜேறன்; இப்ஜேபாது ஓடுங்கள், சீக்கிரம்!’ என்று அவள் அவதைன விரட்ட, 
அவனும் ‘திருடன், திருடன்!' என்று கத்திக்வெகாண்ஜேட அவதைனத் வெதாடர்ந்து வெதருவில் இறங்கி 
ஓடுவானாயினன்.

அப்ஜேபாது ஜேராந்து வந்து வெகாண்டிருந்த ஜேபாலீசாரில் ஒருவன், 'திருடன், திருடன் என்று கத்தி Sாதைர 
ஏமாற்றப் பார்க்கிறாய், திருடா!’ என்று பீதாம்பரத்தைத மடக்கிப் பிடிக்க, 'ஐதைSஜேSா! நான் திருடன் 
இல்தைல, ஐSா! வீட்டுக்காரன், சங்கிலிதைSப் பறி வெகாடுத்த வீட்டுக்காரன்! என்று அவன் பரிதாபமாக 
அலற, 'எந்தத் திருடன்தான் இப்ஜேபாது தன்தைனத் 'திருடன்' என்று ஒப்புக்வெகாள்கிறான்? எல்ஜேலாரும் 
தங்கதைள வீட்டுக்காரர்கள் என்றுதான் வெசால்லிக் வெகாள்கிறார்கள். நட, ஸ்ஜேடஷனுக்கு!' என்று 
அவர்களில் இன்வெனாருவன் அவன் கழுத்தில் தைக தைவத்துத் தள்ள, எங்ஜேக சங்கிலி?' என்று 
மற்வெறாருவன் அவதைனச் ஜேசாதித்துப் பார்த்து விட்டு, 'அதற்குள் டபாய்த்து விட்டாSா?' என்று அவன் 
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கன்னத்தில் அதைறS, அப்ஜேபாது அந்தப் பக்கமாக வந்த ஒரு ஜேபாலீஸ் லாரி பீதாம்பரத்தைத 
ஏற்றிக்வெகாண்டு ஸ்ஜேடஷதைன ஜேநாக்கிப் பறக்கலாயிற்று.

அதைதக் கண்டு அதிர்ந்துஜேபான ஏகாம்பரம், 'அதற்கு ஜேமல் என்ன வெசய்வது?’ என்று வெதரிSாமல் 
அப்படிஜேS அSர்ந்து ஜேபாய் நிற்க, அவதைனத் வெதாடர்ந்து வந்த பிஜேரமா, ‘சனிSன் விட்டது; வாருங்கள், 
ஜேபாஜேவாம்!' என்று அவதைன அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய், அவனுடன் அன்றிரதைவ உல்லாசமாகவும் 
சல்லாபமாகவும் கழிப்பாளாயினள்!'

இப்படிSாகத்தாஜேன ஆண் கிளி தன் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்து விட்டு, ‘இப்ஜேபாது வெசால்லுங்கள், 
வெபண்கதைள நம்பலாஜேமா?' என்று ஜேகட்டு, 'உனக்குத்தான் இந்த மாதிரி கதைத வெசால்லத் வெதரியுமா? 
எனக்கும் வெதரியும்!' என்று வெபண் கிளி வெசால்ல, 'எங்ஜேக வெசால்லு, பார்ப்ஜேபாம்?’ என்று மரகதம் ஜேகட்க, 
அது வெசான்ன கதைதSாவது:

‘காந்தி மகாதைனஜேS 'கண் கண்ட வெதய்வம்’ என்று ஜேபாற்றி வந்த கன்னி ஒருத்தி காஜேவரிப்பாக்கத்தில் 
இருந்தாள். அவள் வெபSர் கஸ்தூரி. ஒரு தாய்க்கு ஒரு மகளாகப் பிறந்திருந்த அவளுக்கு நிதைறSச் வெசாத்து, 
சுகம் எல்லாம் இருந்தது. அவள் தந்தைத பர்மா மாப்பிள்தைள ஒருவனுக்குச் சீரும் சிறப்புமாக அவதைளக் 
கலிSாணம் வெசய்து தைவத்து விட்டுக் கண்தைண மூடிவிட்டார். வெகாஞ்ச நாட்கள் அவன் மாமனார் வீட்டில்
இருந்த பின், மதைனவிதைS அதைழத்துக் வெகாண்டு பர்மாவுக்குப் புறப்பட்டான். கப்பல் ஏறுவதற்காகச் 
வெசன்தைனக்கு வந்த அவர்கள், ஓர் ஓட்டலில் அதைற எடுத்துக் வெகாண்டு தங்கினார்கள். நதைக நட்டுகள் 
கப்பலில் வெசல்வது அவ்வளவு நல்லதல்லவெவன்றும், அவற்தைற முதலில் 'இன்ஷ்யூர்' வெசய்து பர்மாவுக்கு 
அனுப்பிவிட்டால், அங்ஜேக ஜேபாய் நாம் வாங்கிக் வெகாள்ளலாவெமன்றும் அவன் வெசால்ல, அதைத நம்பி 
அவள் தான் அணிந்திருந்த நதைக நட்டுக்கதைளவெSல்லாம் கழற்றி அவனிடம் வெகாடுக்க, அவற்தைற 
வாங்கிக் வெகாண்டு வெவளிஜேS ஜேபான அந்தப் புண்ணிSவான் திரும்பஜேவ யில்தைல. அவள் அவனுக்காக 
ஒரு நாள் காத்திருந்தாள்; இரண்டு நாள் காத்திருந்தாள்; மூன்று நாட்களும் காத்திருந்தாள். அவன் 
வரவில்தைல; வரஜேவ இல்தைல. அக்கம் பக்கம் விசாரித்துப் பார்த்தஜேபாது, ‘பர்மா கப்பல் ஜேபாய் இரண்டு 
நாட்களாகிவிட்டஜேத?' என்று வெசால்ல, அதற்கு ஜேமல் வெசன்தைனயில் இருப்பதில் பிரஜேSாசனமில்தைல 
என்று அவள் காஜேவரிப்பாக்கத்துக்கு வருவாளாயினள்.

அவளுதைடS தாSார் ஒன்றும் புரிSாமல், 'அவர் எங்ஜேக கஸ்தூரி? நீ ஏன் தனிSாக வந்தாய்?' என்று 
அவதைளக் ஜேகட்க, ‘அந்த அக்கிரமத்தைத உன்னிடம் எப்படிSம்மா, வெசால்ஜேவன்? அவரும் நானும் 
பட்டணத்தில் உள்ள ஓர் ஓட்டலில் தங்கியிருந்ஜேதாம். நள்ளிரவில் Sாஜேரா இருவர் வந்து கத்திதைSக் 
காட்டி மிரட்டி, எங்களிடமிருந்த நதைக நட்டுக்கதைளயும் பணத்தைதயும் பறித்துக்வெகாண்டு 
ஓடிவிட்டார்கள். ‘அவர்கதைளப் பற்றிப் ஜேபாலீசில் புகார் வெசய்துவிட்டு வாருங்கள்; ஊருக்குப் 
ஜேபாஜேவாம்’ என்ஜேறன் நான். 'எந்த முகத்ஜேதாடு என்தைன நீ அங்ஜேக வரச்வெசால்கிறாய்? நீ ஜேவண்டுமானால்
முதலில் ஜேபா; நான் பின்னால் வருகிஜேறன்' என்று வெசால்லி அவர் என்தைன மட்டும் ரயிஜேலற்றி அனுப்பி 
விட்டார்!' என்றும் 'அது தான் காந்தி வழி' என்று நிதைனத்து, அளந்து தைவப்பாளாயினள்.

அதைத நம்பி அவள் தாய் அவனுக்காக ஒரு மாதம் காத்திருந்தாள்; இரண்டு மாதங்கள் காத்திருந்தாள்; 
மூன்று மாதங்களும் காத்திருந்தாள். அவன் வரவில்தைல; வரஜேவ இல்தைல.

எப்படி வருவான். பர்மாக்காரி ஒருத்தி அவனுக்கு அங்ஜேக ஆதைசநாSகிSாக இருந்தாள். அவளுக்காகஜேவ 
அவன் அடிக்கடி இந்திSாவுக்கு வந்து, வெபண்தைணப் வெபற்றவர்கள் Sாராவது ஏமாந்தால் அவர்களுதைடS
வெபண்தைணக் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்டு, 'பர்மாவுக்கு அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாகிஜேறன்’ என்று 
பட்டணத்துக்கு வந்து, ஏதாவது வெபாய் வெசால்லி அவள்ஜேமல் இருக்கும் நதைக நட்டுக்கதைள வெSல்லாம் 
கழற்றிக் வெகாண்ட பின், அவதைள நடுத் வெதருவில் விட்டுவிட்டுப் பர்மாவுக்கு ஓடிவிடுவது வழக்கம். 
இது வெதரிSாத கஸ்தூரி, தன் அம்மாவுக்குத் வெதரிSாமல் அவனுக்கு எத்ததைனஜேSா கடிதங்கள் 
எழுதினாள். அவற்றில் ஒரு கடிதம் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. அதாவது, அவன் வெசய்து விட்டுப் 
ஜேபான அஜேSாக்கிSத்தனத்தைத அவள் தன் வீட்டில் வெசால்லவில்தைல என்று எழுதியிருந்த கடிதந்தான் 
அது. அதைத தைவத்துக் வெகாண்டு இன்வெனாரு முதைற அவதைள ஏமாற்றலாம் என்ற ஜேநாக்கத்துடன் அவன் 
மீண்டும் காஜேவரிப்பாக்கத்துக்கு வந்தான். ஜேபாலீசாதைரயும், ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷதைனயும் அதுவதைர சுற்றிச் 
சுற்றி வந்து வெகாண்டிருந்ததாக அவள் தாயிடம் அவன் கதைத கதைதSாக அளந்தான். ‘அது 
கிதைடக்கும்ஜேபாது கிதைடக்கிறது; அதற்காக நீங்கள் ஏன் அப்படி அதைலந்தீர்கள்?’ என்று அவள் 
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மறுபடியும் தன் வெபண்ணுக்குப் ஜேபாட ஜேவண்டிS நதைக நட்டுக்கதைளவெSல்லாம் ஜேபாட்டு, அவனுடன் 
அவதைளக் கூட்டி அனுப்புவதற்கு ஜேவண்டிS ஏற்பாடுகதைளவெSல்லாம் வெசய்வாளாயினள்.

எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிந்து, மறுநாள் காதைல இருவரும் வெசன்தைனக்குப் புறப்படுவதாக இருந்தது. 
அதற்கு முதல் நாள் இரவு அவளுடன் கட்டிலில் உட்கார்ந்து வெகாண்டிருந்த அவன், 'இம்முதைற 
இவதைளச் வெசன்தைனக்கு அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய் ஏமாற்றுவவெதன்பது அவ்வளவு எளிதல்ல; 
இங்ஜேகஜேS ஏமாற்றிவிட்டுச் வெசல்வதுதான் நல்லது!’ என்று துணிந்து, வெகாஞ்சம் பாக்குத் தூதைள எடுத்து 
அவள் வாயில் ஜேபாட்டுவிட்டுச் சிரித்தான்; பதிலுக்கு அவளும் வெகாஞ்சம் பாக்குத் துதைள எடுத்து அவன் 
வாயில் ஜேபாட்டுவிட்டுச் சிரித்தாள். இவன் இரண்டு வெவற்றிதைலகதைள எடுத்து, அவற்றில் 
சுண்ணாம்ஜேபாடு வெகாஞ்சம் அபிதைனயும் கலந்து மடித்து அவள் வாயில் திணித்தான்; பதிலுக்கு அவளும்
இரண்டு வெவற்றிதைலகதைள எடுத்துச் சுண்ணாம்பு தடவி மடித்து அவன் வாயில் திணித்தாள்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இவர்கள் இன்பலாகிரியில் மிதந்தவாறு தாம்பூலம் தரித்து முடிக்க, அபினின் 
லாகிரியில் மSங்கி அவள் அப்படிஜேS அவன்ஜேமல் சாS, அதுதான் சமSவெமன்று அவள்ஜேமல் இருந்த 
நதைக நட்டுக்கதைள வெSல்லாம் கழற்றிக் வெகாண்டு அவன் வெமதுவாக அங்கிருந்து நழுவி, அன்றிரஜேவ 
வெசன்தைனக்கு விட்டான் சவாரி!

இதைத அறிSாத கஸ்தூரி ஒரு கனவு கண்டாள். அந்தக் கனவில் காந்தி மகான் ஜேதான்றி, 'அப்பாவி 
வெபண்ஜேண! இம்முதைறயும் நீ ஏமாந்தாSா?' என்றார் தம் புகழ் வெபற்ற வெபாக்தைக வாய்ச் சிரிப்புடன்.

‘உங்கள் வழிதைSப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு ஏமாற்றம் ஏது, தாத்தா? 'தீதைம வெசய்பவதைனயும் ஜேநசி!' என்று 
நீங்கள் உங்களுதைடS வாழ்நாவெளல்லாம் வெசால்லவில்தைலSா? அந்த வழிதைSப் பின்பற்றி எனக்குத் 
தீதைம வெசய்த என் கணவதைர நான் மன்னித்து ஜேநசித்ஜேதன். அதற்காக என் அம்மாவிடம் ஒரு 
வெபாய்தைSயும் வெசான்ஜேனன். அதனால் அவர் திருந்தி, மறுபடியும் என்தைனத் ஜேதடி வந்தார். இஜேதா, 
நாதைளக்கு அவர் என்தைன அதைழத்துக்வெகாண்டு பர்மாவுக்குப் ஜேபாகப் ஜேபாகிறார்!’ என்றாள் அவள், 
குதூகலத்துடன்.

காந்தி மகான் சிரித்தார்; ‘ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்டாள் கஸ்தூரி.

‘அசட்டுப் வெபண்ஜேண! நான் ‘உண்தைம வெவல்லும்’ என்றுதாஜேன வெசான்ஜேனன்? ‘வெபாய் வெவல்லும்' என்று 
வெசால்லவில்தைலஜேS!' என்றார் காந்திஜி.

தான் வெசய்த தவறு அப்ஜேபாதுதான் வெதரிந்தது அவளுக்கு. கண் விழித்துப் பார்த்தாள்; கணவதைனக் 
காஜேணாம்.

அடுத்தாற்ஜேபால் தான் அணிந்திருந்த நதைக நட்டுக்கதைளப் பார்த்தாள்; அவனுடன் அவற்தைறயும் 
காஜேணாம்!

“ஐஜேSா, ஜேமாசம் ஜேபாஜேனஜேன!' என்று அவள் அலற, ‘என்னம்மா, என்ன நடந்தது!’ என்று 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அடுத்த அதைறயிலிருந்த அவள் தாய் விழுந்தடித்துக் வெகாண்டு அங்ஜேக ஒடி வந்து 
ஜேகட்க, அவளிடம் இம்முதைற உண்தைமதைSச் வெசான்னாள் கஸ்தூரி. 'அதைத இப்ஜேபாது வெசால்லி என்னடி, 
பிரஜேSாசனம்? அப்ஜேபாஜேத அல்லவா வெசால்லியிருக்க ஜேவண்டும்!' என்றாள் அவள்.

இப்படிSாகத்தாஜேன வெபண் கிளி தன் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இப்ஜேபாது வெசால்லுங்கள். 
ஆண்கதைள நம்பலாஜேமா?’ என்று ஜேகட்க, ‘ஒர் உண்தைமதைS நீங்கள் இருவருஜேம மறந்துவிட்டீர்கள்!’ 
என்றான் மாணிக்கம், சிரித்துக்வெகாண்ஜேட.

‘அது’ என்ன உண்தைம?' என்று ஆண் கிளி ஜேகட்டது.

‘மனிதப் பிராணிகள்தான் அப்படிவெSல்லாம் வெசய்யுஜேம தவிர, மற்ற பிராணிகள் அப்படிவெSல்லாம் 
வெசய்வதில்தைல என்னும் உண்தைமதான் அது' என்று மாணிக்கம் வெசால்ல, அதனால் உச்சி குளிர்ந்த ஆண் 
கிளியும் வெபண் கிளியும் ஒன்ஜேறாடு ஒன்று குவாவி மகிழ, 'ஆமாம், உங்களால் எப்படி முக்காலத்தைதயும் 
வெசால்ல முடிந்தது?' என்று ஜேகட்டாள் மரகதம்.

‘வெசால்வதைத நம்ப ஆளிருந்தால் எதைதத்தான் வெசால்ல முடிSாது? எல்லாவற்தைறயும் வெசால்லலாம். 'முன் 
பிறவியில் பூதைனSாக இருந்ஜேதன்’ என்ஜேறன் நான்; ‘இல்தைல' என்று உன் கணவரால் வெசால்ல முடிந்ததா?
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முடியும்? ஏவெனனில், நான் பூதைனSாக இருந்தது எனக்கும் வெதரிSாது; இவருக்கும் வெதரிSாது அல்லவா?' 
என்று கண் சிமிட்ட, 'அப்படிவெSன்றால் எங்கள் வெபSதைர எனக்குத் வெதரிSாமல் அவளுக்கும், 
அவளுக்குத் வெதரிSாமல் எனக்கும் நீங்கள் வெசான்னது எப்படி?’ என்று மாணிக்கம் ஜேகட்க, 'அதுவா? ஒரு 
சமSம் நீங்கள் இருவரும் ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிSாமல் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் வெவளியூர் பஸ் ஒன்றில் 
பிராSணம் வெசய்து வெகாண்டிருந்தீர்கள். அப்ஜேபாது உங்கள் காலடிகளுக்குக் கீஜேழ இருந்த நாங்கள் 
அதைதத் வெதரிந்து வெகாண்ஜேடாம். வெதரிந்து வெகாண்டஜேதாடு மட்டுமல்ல; அங்ஜேகஜேS ஒருவதைர ஒருவர் 
காதலிக்கவும் வெசய்ஜேதாம். அந்தக் காதல் நிதைறஜேவற நாங்கள் அப்படி ஒரு கதைத கட்டி விட, அது 
'காக்காய் உட்காரப் பனம்பழம் விழுந்ததுஜேபால் பலித்துவிட்டது!’ என்றது ஆண் கிளி.

‘இதற்கு முன் காதலித்த நீங்களா இப்ஜேபாது இப்படிச் சண்தைடயிட்டுக் வெகாண்டீர்கள்?’ என்றாள் 
மரகதம்.

‘ஊடல் இல்லாத காதலும் ஒரு காதலா? சர்க்கதைர இல்லாத காபி ஜேபாலல்லவா இருக்கும் அது!’ என்றது 
வெபண் கிளி.

இதைதக் ஜேகட்டதும் மரகதம், 'ஜேகட்டீரா கதைததைS?’ என்று மாணிக்கத்தின் பக்கம் திரும்ப, 'ஜேகட்ஜேடன், 
ஜேகட்ஜேடன்!' என்று அவன் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவள்ஜேமல் சாS, 'ஆரம்பித்து விட்டீர்களா, அதற்குள்?’ 
என்று அவள் அவதைனப் பிடித்து அப்பால் தள்ள, ‘காதல் ஜேபாய் இங்ஜேகயும் ஊடல் வந்துவிட்டதுஜேடாய்!'
என்று கூவிக்வெகாண்ஜேட கிளிகள் இரண்டும் சிரித்து மகிழ்வதற்குப் பதிலாகச் சிறகடித்து மகிழலாயின.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘ஆண்கள் நல்லவர்களா, வெபண்கள் நல்லவர்களா?' 
என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘இரு திறத்தாரிலும் நல்லவர்களும் உண்டு. வெகட்டவர்களும் உண்டு' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் மீண்டும் அவரிடமிருந்து தப்பி, முருங்தைக மரத்தில் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க.... காண்க.... காண்க...…

36



7. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

காவற்காரன் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன ஏழாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'காதர், காதர்' என்று ஒரு காவற்காரன் 
இருந்தான். ராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு வெபற்று வந்திருந்த அவன் நல்ல பலசாலி; சுறுசுறுப்பு மிக்கவன். 
எல்லாவற்தைறயும் விட நம்பிக்தைகSானவன்; உண்தைமSானவன்.

இளம் வெதாழிலதிபர் ஒருவர் அவதைனத் தம் வீட்டுக்கு இரவு காவற்காரனாகப் ஜேபாட்டிருந்தார். ஒரு நாள் 
இரவு ஜேநரம் கழித்து வந்த அவர், ஏவெழட்டு முதைற 'ஹாரன்’ அடித்தும், காதர் ஜேகட்தைடத் திறந்து 
விடாமல் ஏஜேதா ஜேSாசித்தது ஜேSாசித்தபடி, ததைலயில் தைகதைS தைவத்துக் வெகாண்டு உட்கார்ந்திருந்தான். 
வந்துவிட்டது ஜேகாபம் முதலாளிக்கு. காதைர நிறுத்திவிட்டு இறங்கிப்ஜேபாய் அவதைனப் பிடித்து ஓர் 
உலுக்கு உலுக்கி, ‘என்ன, தூங்குகிறாSா?' என்று அதட்டலானார்.

‘இல்தைல, எ5மான்! என் வாழ்க்தைகயில் இன்று எனக்கு ஒரு வெபரிS ஜேசாததைன! காலத்ஜேதாடு கலிSாணம் 
வெசய்து தைவக்காததால், ஜேநற்றிரவு என் வெபண் ஒருத்தி Sாஜேரா ஒருவனுடன் ஓடிவிட்டாள். அதைத 
நிதைனத்துத்தான் இப்ஜேபாது நான் துக்கப்பட்டுக் வெகாண்டிருந்ஜேதன்’ என்று கண்ணில் நீருடன் அவன் 
வெசால்வானாயினன்.

‘அந்தத் துக்கத்தைத வெSல்லாம் இனிஜேமல் நீ உன் வீட்டிஜேலஜேS மூட்தைட கட்டி தைவத்துவிட்டு வந்துவிடு; 
இங்ஜேக எடுத்துக்வெகாண்டு வராஜேத!' என்று முதலாளி விதைறப்புடன் வெசால்லிவிட்டுக் ஜேகட்தைடத் தாஜேம 
திறந்துவெகாண்டு மீண்டும் காரில் ஏறி உட்கார்ந்து, உள்ஜேள வெசல்வாராயினர்.

மறு நாள் இரவு; ஜேநற்று நடந்த தவறு இன்றும் நடந்து விடக் கூடாஜேத என்பதற்காகக் காதர் 
ஜேவவெறான்தைறப் பற்றியும் நிதைனக்காமல், முதலாளிதைSயும், முதலாளியின் கார் ஹாரன் சத்தத்தைதயும் 
மட்டுஜேம நிதைனத்தவாறு ஜேகட்டுக்கருஜேக உட்கார்ந்திருப்பானாயினன்.

அன்றும் ஜேநரம் கழித்து வந்த முதலாளி, தம்தைமக் கண்டதும் எழுந்து ஜேகட்தைடத் திறந்து விட்டுவிட்டு 
நின்ற காததைர ஜேநாக்கி, '5ாக்கிரதைத! இன்றிலிருந்து நம்முதைடS கம்வெபனியின் வெதாழிலாளிகளில் ஒரு 
பகுதியினர் ஜேவதைலநிறுத்தம் வெசய்திருக்கிறார்கள். அவர்களில் Sாராவது இங்ஜேக வரக்கூடும்; உள்ஜேள 
விடாஜேத!' என்று எச்சரித்துவிட்டுச் வெசல்வாராயினர்.

அவர் வெசன்ற சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் சதைமSற்காரன் வந்து, 'காதர் எனக்கு ஓர் உதவி வெசய்S 
முடியுமா?’ என்று அவதைனக் ஜேகட்பானாயினன்.

‘என்ன உதவி?’ என்று காதர் ஜேகட்க, ‘இன்று நான் அவசிSம் சினிமாவுக்குப் ஜேபாக ஜேவண்டும்; 
உள்ஜேளயும் வெகாஞ்சம் பார்த்துக் வெகாள்கிறாSா?' என்று சதைமSற்காரன் ஜேகட்பானாயினன்.

'ஜேபாயும் ஜேபாயும் இன்றுதானா சினிமாவுக்குப் ஜேபாக ஜேவண்டும்? அம்மா ஜேவறு ஊரில் இல்தைலஜேS! 
அவர்கள் வந்த பிறகாவது ஜேபாகக்கூடாதா?’ என்று காதர் ஜேகட்க, ‘என்தைறக்குத்தான் இங்ஜேக ஒழிகிறது? 
இது எம். ஜி. ஆர். படம், காதர்! முதல் தடதைவ வந்தஜேபாஜேத பார்க்க ஜேவண்டுவெமன்று நிதைனத்ஜேதன்; 
முடிSவில்தைல. இப்ஜேபாது இரண்டாவது தடதைவSாக வந்திருக்கிறது. இன்றுதான் கதைடசி நாள்; 
ஜேபானால் எப்வெபாழுது வருஜேமா, என்னஜேவா? வெகாஞ்சம் பார்த்துக் வெகாள்; எ5மான் இன்று வெகாஞ்சம் 
‘ஓவ'ராகத் 'தண்ணி' ஜேபாட்டிருக்கிறார். அஜேநகமாக அவர் நடுஜேவ எழுந்து குரல் வெகாடுக்க மாட்டார். 
தப்பித் தவறிக் வெகாடுத்தால், 'சினிமாவுக்குப் ஜேபாயிருக்கிறான்’ என்று வெசால்லிவிடாஜேத! அவர் 
எப்ஜேபாது ஜேகட்கிறாஜேரா அப்ஜேபாது, ‘இப்ஜேபாதுதான் இஜேதா வருகிஜேறன் என்று வெசால்லிவிட்டு 
வெவளிஜேS ஜேபானான்' என்று வெசால்; அதற்குள் நான் வந்து விடுஜேவன். என்ன, வரட்டுமா?’ என்று காதரின் 
பதிலுக்குக் கூடக் காத்திருக்காமல் அவன் நதைடதைSக் கட்டுவானாயினன்.

‘திருட்டுப் பSல்! அந்த ஜேவதைலக்காரி விசாலத்தைத சினிமாக் வெகாட்டதைகக்கு வெவளிஜேS இன்றிரவு 
தனக்காகக் காத்திருக்கும்படி இவன் அவளிடம் வெசால்லிSனுப்பியிருப்பது எனக்குத் வெதரிSாவெதன்று 
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நிதைனத்துக் வெகாண்டிருக்கிறான்! ம், நடக்கட்டும், நடக்கட்டும்!' என்று வெபாருமிS காதர், ‘எ5மான் 
இன்று வெகாஞ்சம் 'ஓவ'ராகத் 'தண்ணி' ஜேபாட்டிருக்கிறாராம். என்ன ஆகப்ஜேபாகிறஜேதா, என்னஜேவா? 
அஜேர, அல்லா!’ என்று தன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து குல்லாதைSக் கழற்றி மடியின் ஜேமல் தைவத்துக் 
வெகாண்டு, ததைலதைS இரு தைகSாலும் 'வெசாறி, வெசாறி' என்று வெசாறிந்து வெகாள்வானாயினன்.

அப்ஜேபாது ‘வெதாப்’ என்ற சத்தம் காதில் விழ, காதர் சட்வெடன்று குல்லாதைS எடுத்துத் ததைலயில் தைவத்துக் 
வெகாண்டு சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, பங்களாவின் பின்புறத்து மதிற் சுவதைரத் தாண்டி உள்ஜேள குதித்த கரிS 
உருவம் ஒன்று, தைகயில் உருவிS கத்தியுடன் மாடிப்படி இருக்கும் வராந்தாதைவ ஜேநாக்கி வெமல்ல 
முன்ஜேனறிக் வெகாண்டிருப்பதைதக் கண்டு திடுக்கிட்டு, 'வரஜேவ வந்தாஜேன, இன்னும் வெகாஞ்ச ஜேநரத்துக்கு 
முன்னாலாவது வந்திருக்கக் கூடாதா? சதைமSற்காரன் சினிமாவுக்குப் ஜேபான பிறகுதானா இவன் வந்து 
ஜேசர ஜேவண்டும்? இப்ஜேபாது நான் என்ன வெசய்ஜேவன்? வாசதைலப் பார்ப்ஜேபனா, வராந்தாதைவப் 
பார்ப்ஜேபனா? வராந்தாதைவ விட்டால் அந்தப் பSல் ஜேமஜேல ஏறி விடுவான்ஜேபால் இருக்கிறது; வாசதைல 
விட்டால் Sாராவது உள்ஜேள நுதைழந்து விடுவார்கள் ஜேபால் இருக்கிறது! என்ன வெசய்Sலாம்? 
ஜேSாசிக்கக்கூட ஜேநரம் இல்தைலஜேS! தைகயில் உருவிS கத்தியுடன் வெசல்லும் இவனுதைடS ஜேநாக்கம் 
என்னவாயிருக்கும்? திருடுவதாயிருக்குமா, அல்லது மாடியில் படுத்துத் தூங்கிக் வெகாண்டிருக்கும் 
எ5மாதைனக் குத்திக் வெகால்வதாயிருக்குமா? ஐஜேSா! அப்படி ஏதாவது ஜேநர்ந்துவிட்டால் நான் இங்ஜேக 
காவற்காரனாயிருந்து என்ன பிரஜேSாசனம்?' என்று பலவாறாக நிதைனத்தபின் துணிந்து, ‘வந்தது 
வரட்டும்' என்று வாசற் கததைவச் சாத்திக்வெகாண்டு, வெமல்ல வராந்தாதைவ ஜேநாக்கி நகருவானாயினன்.

நடந்தால் சத்தம் ஜேகட்குமல்லவா? அந்தச் சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு அவன் ஓடிவிடலாமல்லவா? ஓடிவிட்டால்
நல்லது தான். ஆனால் ஓடுபவன் சும்மா ஓடுவாஜேனா, எ5மாதைனக் குத்திவிட்டு ஓடுவாஜேனா?......

எதற்கும் கீஜேழ இருந்தபடி ஜேமஜேல இருக்கும் எ5மானுக்கு ஒரு குரல் வெகாடுத்துப் பார்ப்ஜேபாமா?.....

இது என்ன தைபத்திSக்காரத்தனம்? அந்தச் சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு மட்டும் அவன் ஓடமாட்டானா?.....

ஆமாம், இத்ததைன முன்வெனச்சரிக்தைகஜேSாடு வெசல்கிஜேறாஜேம, தான் வாசலில் நிற்பது அவனுக்குத் 
வெதரிSாமலா இருந்திருக்கும்? அது வெதரிந்துதாஜேன அவன் முன் பக்கமாக வராமல் பின் பக்கமாக 
வந்திருக்கிறான்?......

இப்படி நிதைனத்த காதர் 'விடுவிடு' வெவன்று நடப்பானாயினன். அப்ஜேபாது....

தட், தட்!...

படி ஏற ஆரம்பித்துவிட்டான், பSல்!

பாழும் படியும் மரப்படிSாகவல்லவா இருக்கிறது? தானும் இப்ஜேபாது அவதைனத் வெதாடர்ந்து ஏறினால் 
சத்தம் ஜேகட்குஜேம, என்ன வெசய்Sலாம்?...

தட், தட், தட், தட்!.....

சரி, இவன் முதலில் ஜேமஜேல ஏறட்டும். எ5மான் உள்ஜேள தாளிட்டுக் வெகாண்டுதான் தூங்குவார்; இவன் 
5ன்னல் வழிSாக உள்ஜேள நுதைழவதற்குள் ஒஜேர பாய்ச்சலில் இவதைனப் பாய்ந்து பிடித்துவிடலாம்.....

இந்தத் தீர்மானத்துடன் மாடிப் படிக்குக் கீஜேழ காதர் பதுங்கிக் வெகாண்டிருந்தஜேபாது, ஜேமஜேல எரிந்து 
வெகாண்டிருந்த ஒஜேர விளக்கும் அதைணந்து-இல்தைல, அதைணக்கப்பட்டு, எங்கும் ‘கும்' வெமன்று இருள் 
சூழலாயிற்று.

அதிலிருந்து ஆசாமி ஜேமஜேல ஜேபாய்விட்டான் என்பதைத அறிந்த காதர், இரண்ஜேட எட்டில் மாடிதைS 
எட்டிப் பிடிக்க, அவன் காலடிச் சத்தத்தைதக் ஜேகட்டு அந்தக் கரிS உருவம் அவதைனத் திரும்பிப் பார்க்க, 
அதன்ஜேமல் ஒஜேர பாய்ச்சலில் பாய்ந்து அதனிடமிருந்த கத்திதைS அவன் முதலில் பிடுங்கி எறிS 
முSல்வானாயினன்.

ஜேபார், ஜேபார், உக்கிரமான ஜேபார்!

இருவரும் கட்டிப் புரண்டார்கள்; உருண்டார்கள்; எழுந்தார்கள்!

மீண்டும் ஒருவர் ஜேமல் ஒருவர் பாய்ந்தார்கள்; கட்டிப் புரண்டார்கள்; உருண்டார்கள்; எழுந்தார்கள்!
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இத்ததைன ஜேபாராட்டம் இங்ஜேக நடக்கிறஜேத, அந்த எ5மானின் தூக்கம் வெகாஞ்சமாவது கதைலந்தது 
என்கிறீர்களா? அதுதான் இல்தைல!

எப்படிக் கதைலயும்? அந்த மனுஷன்தான் இன்று வெகாஞ்சம் 'ஓவ' ராகத் 'தண்ணி' ஜேபாட்டிருக்கிறார் என்று
சதைமSற்காரன் வெசான்னாஜேன. எதற்கும், ‘உதவி, உதவி!' என்று இரண்டு குரல்கள் வெகாடுத்துப் 
பார்ப்ஜேபாமா?....

அட, சீ! ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன்-இவதைனச் சமாளிக்க முடிSாமலா 'உதவி, உதவி' என்று கத்துவது?.....

அவமானம்! தனக்கு மட்டுமல்ல; தான் இருந்துவிட்டு வந்த ராணுவத்துக்கும் அவமானம்!.....

இந்த அவமானத்தால் ஒரு கணம் குன்றிப்ஜேபான காதர், மறு கணம் ஜேவங்தைகதைSப் ஜேபால் அந்தக் கரிS 
உருவத்தின் ஜேமல் பாய்ந்து, அதனிடமிருந்த கத்திதைSப் பிடுங்கி அப்பால் எறிந்துவிட்டு விளக்தைகப் 
ஜேபாட, ஆச்சரிSமாவது ஆச்சரிSம், அங்ஜேக அவனுதைடS முதலாளி சிரித்தபடி நின்று 
வெகாண்டிருப்பாராயினர்!

‘நீங்களா எ5மான்?' என்றான் காதர்.

'ஆமாம், நாஜேனதான்! உன் ஜேமலிருந்த சந்ஜேதகம் இப்ஜேபாதுதான் தீர்ந்தது எனக்கு. நீ உண்தைமSானவன்; 
ஜேSாக்கிSமானவன்; உயிருக்குத் துணிந்து நீ என்தைனக் காப்பாற்றுவதற்காகச் வெசய்த வீரசாகஸம் 
என்னால் என்றுஜேம மறக்க முடிSாதது. இந்தா, இந்த நூறு ரூபாதைS இப்ஜேபாதைதக்கு தைவத்துக் வெகாள். 
அடுத்த மாதத்திலிருந்து சம்பளத்தில் பத்துரூபா கூட்டித் தரச் வெசால்கிஜேறன். என்ன, சந்ஜேதாஷம்தாஜேன?' 
என்று முதலாளி ஜேகட்க, ‘இல்தைல, எ5மான்; என்ஜேமஜேல உங்களுக்கு எப்ஜேபாது சந்ஜேதகம் வந்து 
விட்டஜேதா, அதற்குப் பின் நான் இங்ஜேக இருக்க விரும்பவில்தைல, எ5மான்! நான் வஜேரன், எனக்கு 
உத்தரவு வெகாடுங்கள்!' என்று தன்தைன ஆச்சரிSத்தில் ஆழ்த்திS எ5மாதைனத் தானும் ஆச்சரிSத்தில் 
ஆழ்த்திவிட்டு, அவன் நதைடதைSக் கட்டுவானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இவர்களில் Sார் வெசய்தது சரி? எ5மான் வெசய்தது 
சரிSா, ஏவலாளன் வெசய்தது சரிSா?' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'இருவர் வெசய்ததும் சரிSல்ல!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தில் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...…
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8. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

கலிSாணராமன்கள் கதைத

விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன எட்டாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! தைகயில் ஜேபாதுமான காசில்லாதஜேபாது 
ஒரு கப் காபிதைS வாங்கி, இருவர் அதைதப் பங்கு ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு குடிப்பதில்தைலSா? அந்த மாதிரிக் 
குடித்துக் குடித்ஜேத இதைணபிரிSாத நண்பர்களாகிவிட்ட இருவர் இந்தச் வெசன்தைனமா நகரிஜேல உண்டு. 
அவர்களில் ஒருவன் வெபSர் மட்டுமல்ல; இருவரின் வெபSருஜேம ‘கலிSாணராமன்’ என்பதாக இருந்தது. 
இதனால் அவர்களுக்குத் வெதரிந்தவர்கள் Sாராவது அவர்கதைள கூப்பிட ஜேநர்ந்தால், ‘கலிSாணராமன் 
நம்பர் 1, கலிSாணராமன் நம்பர் 2' என்று கூப்பிட்டு வந்தார்கள். என்னதான் நம்பர் ஜேபாட்டுக் 
கூப்பிட்டாலும் சில சமSம் அது குழப்பத்தில் வந்து முடிSஜேவ, 'இந்தக் குழப்பத்திலிருந்து மீள வழிஜேS 
கிதைடSாதா?' என்று கலிSாணராமன் நம்பர் 1 ஜேSாசிப்பானாயினன். அதுகாதைல கலிSாணராமன் நம்பர் 
2 திடீவெரன்று தீவிரத் தமிழ்ப்பற்றுக்கு உள்ளாகித் தன் வெபSதைர 'மணவழகன்’ என மாற்றி 
தைவத்துக்வெகாண்டு வர, அது கண்டு ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியும், இன்வெனாரு பக்கம் விSப்பும் வெகாண்ட 
கலிSாணராமன் நம்பர் 1, 'என்ன, இப்படித் திடீவெரன்று?' எனக் ஜேகட்க, ‘எல்லாம் தமிழ் வாழத்தான்!' என
மாஜி கலிSாணராமனான - தப்பு, முன்னாள் கலிSாண ராமனான மணவழகன் பதிலுதைரப்பானாயினன்.

‘அது வெதரிSாதா எனக்கு, உண்தைமதைSச் வெசால்லப்பா?' என்று கலிSாணராமன் கண்ணால் சிரித்துக் 
வெகாண்ஜேட கடாவ, 'தமிழ் வாழ்ந்தால் நானும் வாழ்ஜேவன்; நான் வாழ்ந்தால் தமிழும் வாழும்!' என்று 
மணவழகன் அப்ஜேபாதும் இடக்கரடக்கலாக மறுவெமாழி வெசால்ல, 'வெகாஞ்சம் புரியும்படிSாகத்தான் 
வெசால்ஜேலன்?' எனக் கலிSாணராமன் மீண்டும் ஜேகட்பானாயினன்.

அதற்கு ஜேமல் உண்தைமதைS மதைறக்க விரும்பாமல், ‘இப்ஜேபாது அதில்தானப்பா, நல்ல காசு! என்று 
மணவழகன் அவன் காஜேதாடு காதாகச் வெசால்ல, 'காரிSவாதிக்குக் கண்டவெதல்லாம் காசுதாஜேன?' என்று 
கலிSாணராமன் ஒரு 'புதுவெமாழி'தைS உதிர்க்க, அதைதக் ஜேகட்டு அவன் அப்படிஜேS அசந்து ஜேபாய் 
நிற்பானாயினன்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இவர்களுதைடS 'வெபSர் மாற்றும் படலம்' நடந்து முடிS, ஒரு நாள் 
கலிSாணராமனாகப் பட்டவன் மணவழகதைன ஜேநாக்கி, ‘எனக்கு ஓர் உபகாரம் வெசய்வாSா?' என வினவ, 
'என்ன உபகாரம்?' என மணவழகன் ஜேகட்பானாயினன்.

‘ஜேகாSமுத்துாரில் ஒரு குட்டி மில் முதலாளி இருக்கிறாராம். அவருக்கு ஒஜேர ஒரு வெபண்ணாம். வெபSர் 
வெபாற்வெகாடிSாம். அவளுக்காக அவளுதைடS மாமா ஆனந்த மூர்த்தி இங்ஜேக வந்து என்தைனப் 
பார்த்துவிட்டுப் ஜேபானார். அவருக்கு என்தைனப் பிடித்துவிட்டது. 5ாதகம் பார்த்தார்; அதுவும் வெபாருந்தி 
விட்டது. வெபண்தைண உங்களுக்குப் பிடித்துவிட்டால் கலிSாணம் உடஜேன தைவத்துக்வெகாண்டு விடலாம் 
என்றார். தாய் தந்தைதSற்ற எனக்ஜேகா ஓர் அனாதைத ஜேபால் வெசன்று அவதைளப் பார்க்க என்னஜேவா 
ஜேபாலிருந்தது; வெகாஞ்சம் ஜேSாசித்ஜேதன். அதைத ஜேவறு விதமாக நிதைனத்துக் வெகாண்டு விட்ட அவர், 
'நீங்கள் எதற்கும் ஜேSாசிக்க ஜேவண்டாம். தைகயில் வெராக்கமாக இருபத்தைதSாயிரம் 
வெகாடுத்துவிடுகிஜேறாம். இன்னும் ஓர் இருபத்தைதSாயிரத்துக்கு நதைக நட்டுக்கள் ஜேபாடுகிஜேறாம். இதைவ 
தவிர, சீர் வரிதைசகள் ஜேவண்டிS மட்டும் வெசய்கிஜேறாம். கலிSாணத்தைதக் ஜேகாSமுத்தூரிஜேலஜேS தைவத்துக் 
வெகாண்டு விடலாம். நீங்கள் விரும்பினால் இங்ஜேக பார்க்கும் ஜேவதைலதைSக்கூட ராஜீனாமா 
வெசய்துவிட்டு, அங்ஜேக உள்ள எங்கள் மில்லுக்கு மாஜேன5ராக வந்துவிடலாம்' என்று என்னவெவல்லாஜேமா 
வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட ஜேபானார். அதற்கு ஜேமல் அந்த இடத்தைத விடக்கூடாது என்று நிதைனத்த நான், 
அவரிடம் ஒரு வெபாய் வெசரன்ஜேனன். ‘எனக்கு ஓர் அண்ணன் இருக்கிறார். பிரம்மசாரிS விரதத்தைத 
ஜேமற்வெகாண்டிருக்கும் அவர், வெராம்ப நாட்களாக என்தைனSாவது கலிSாணம் வெசய்து வெகாள்ளுமாறு 
வற்புறுத்திக் வெகாண்டிருக்கிறார். அவதைர ஜேவண்டுமானால் அனுப்பி தைவக்கிஜேறன். அவர் வந்து 
வெபண்தைணப் பார்த்து, ‘சரி' என்று வெசால்லிவிட்டால் எனக்கும் சரிஜேS!' என்ஜேறன். ‘சரி' என்று அவர் 
ஜேபாய் விட்டார். அவருதைடS விலாசத்தைத நான் உனக்குத் தருகிஜேறன். அந்த விலாசத்துக்குப் ஜேபாய், நீ 
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எனக்காக ஒஜேர ஒரு நாள் என்னுதைடS அண்ணனாக நடித்தால் ஜேபாதும்!' என்று கலிSாணராமன் 
வெசால்ல, 'இதற்காக நீ இவ்வளவு தூரம் என்னிடம் வெசால்ல ஜேவண்டுமா? இதைதக்கூடச் 
வெசய்Sவில்தைலவெSன்றால் நான்தான் உனக்கு எப்படி நண்பனாஜேவன், நீ தான் எனக்கு எப்படி 
நண்பனாவாய்? வெகாடு முகவரிதைS, இப்வெபாழுஜேத புறப்படுகிஜேறன்!' என்று மணவழகன் 
துடிப்பானாயினன்.

‘வெபண்தைணப் பிடித்துவிட்டால் முகூர்த்தத்துக்கு நாள் குறிக்க என்தைனக் ஜேகட்க ஜேவண்டும் என்று 
வெசால்லிவிட்டு வராஜேத! நீஜேS அவர்களுடன் கலந்து ஜேபசி, ஏதாவது ஒரு நாதைளக் குறித்துக்வெகாண்டு 
வந்துவிடு. அந்த நாளில் அவளுக்குத் தாலி கட்ட நான் தSாராகிவிடுகிஜேறன்' என்று கலிSாணராமன் 
வெசால்லி, ஆனந்தமூர்த்தியின் விலாசத்தைத எடுத்து ஆனந்தமாகக் வெகாடுக்க, 'தாலிதைSக் கட்டிவிட்டுப் 
பணத்தைதக் ஜேகட்காஜேதடா, புத்திசாலி! பணத்தைத வாங்கிக் வெகாண்டு தாலிதைSக் கட்டு!' என மணவழகன் 
அவதைன எச்சரித்துவிட்டு, உடஜேன ஜேகாதைவக்குப் புறப்பட்டு ஜேபாவானாயினன்.

அங்ஜேக ஆனந்தமூர்த்தியின் முகவரிதைSத் ஜேதடி மணவழகன் அதைலS, 'அவர் கண்தைண மூடிக் 
காரிSம்கூட நடந்து விட்டஜேத!' என்ற அங்கிருந்தவர்கள் வெசால்ல, ‘அப்படிSா சமாசாரம்?’ என்று ஒரு 
கணம் திடுக்கிட்டு நின்ற அவன், மறுகணம் ஒரு துள்ளுத் துள்ளி, ஒரு குதி குதித்து நின்று, ‘ஆஹா!-தப்பு, 
தப்பு! 'ஆகா' என்று வெசால்ல ஜேவண்டுமன்ஜேறா? ஆகா! அதிருட்டம் அடித்தால் இப்படிSன்ஜேறா அடிக்க 
ஜேவண்டும்? கலிSாணராமதைனப் பார்த்து விட்டு வந்த அந்த ஒஜேர ஒரு ஆனந்தமூர்த்தியும் கண்தைண மூடி 
விட்டாராம். இனி நானாவது, கலிSாணராமனின் அண்ணனாக நடிப்பதாவது? நாஜேன 
கலிSாணராமனாக நடிப்ஜேபன்; மணவழகதைனயும் தமிழ்ப் பற்தைறயும் சற்ஜேற மறப்ஜேபன். 
பிரம்மசாரிSான என் அண்ணனுக்குப் பித்துப் பிடித்துவிட்டது என்றும், அதனால் வெகாடுத்த வாக்தைகக் 
காப்பாற்ற ஜேவண்டும் என்பதற்காக நாஜேன அரிச்சந்திரதைனப் பின்பற்றி வந்ததாகவும் வெசால்ஜேவன். 
அப்புறம் என்ன? அழகான வெபண், ஐம்பதாயிரம் ரூபாய், மாஜேன5ர் பதவி எல்லாம் எனக்ஜேக 
எனக்குத்தான்!' என்று அப்படிஜேS ஜேபாய் அந்தப் வெபண் வீட்டாரிடம் அளக்க, அவர்களும் அதைத நம்பி, 
மாஜி கலிSாணராமனான மணவழகனுக்ஜேக அந்தப் வெபாற்வெகாடிதைS மணம் வெசய்து தைவப்பாராயினர்.

முதல் நாள் இரவு; சினிமாவில் வருவதுஜேபால் பாலும் பழமும் தைககளில் ஏந்தி, பவள வாயில் புன்னதைக
சிந்தி, ஜேகால மயில் ஜேபால் வெகாஞ்சி வந்த வெபாற்வெகாடி 'தடா' வெரன்று எல்லாவற்தைறயும் கீஜேழ 
ஜேபாட்டுவிட்டு விழுந்து, தைகதைSயும் காதைலயும் உதைதத்துக்வெகாள்ள, ‘என்ன வெபாற்வெகாடி, என்ன?’ என 
மணவழகன் பதற, 'சாவி, சாவி! சீக்கிரம்! சீக்கிரம்!' என்று உளறிக்வெகாண்ஜேட அவள் 
மூர்ச்தைசSதைடவாளாயினள்.

‘அட இழஜேவ, நீ காக்கா வலிக்காரிSா? அது வெதரிSாமல் ஜேபாச்ஜேச, எனக்கு!' என்று ததைலயில் 
அடித்துக்வெகாண்ஜேட மணவழகன் அங்கிருந்த சாவிக் வெகாத்தைத எடுத்து அவள் தைகயில் திணிக்க, ‘என்ன 
அண்ணா, வெசளக்கிSமா? உங்கதைளத் ஜேதடிக்வெகாண்டுதான் ‘வந்ஜேதன்!' என்று Sாஜேரா ஒரு தம்பி அந்த 
ஜேநரம் பார்த்துத் தன்தைனக் குசலம் விசாரிப்பதைதக் ஜேகட்டு அவன் திரும்ப, சாதைலஜேSாரமாக இருந்த 
5ன்னலுக்கருஜேக நின்றுவெகாண்டிருந்த கலிSாணராமன் அவதைனப் பார்த்து ‘ஹஹ்ஹஹ்ஹா' என்று 
சிரிக்க; 'ஜேமாசம் ஜேபாஜேனன் கலிSாணராமா, உன்தைன நம்பி நான் ஜேமாசம் ஜேபாஜேனன், கலிSாணராமா!’ 
என்று மணவழகன் ‘ஒப்பாரி' தைவப்பானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 'ஜேமாசம் ஜேபானது Sார்? கலிSாணராமனா, 
மணவழகனா?' என விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'வெபாற்வெகாடி காக்கா வலிக்காரிSாக 
இல்லாமலிருந்தால் ஜேமாசம் ஜேபானவன் கலிSாணராமன்; இல்லாவிட்டால் மணவழகன்!’ என 
‘விளக்வெகண்வெணய் முதைற'யில் விக்கிரமாதித்தர் விளக்கம் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, 
மீண்டும் முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க... காண்க... காண்க.....
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9. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

சதிபதி கதைத

மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன ஒன்பதாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! ஓர் ஊரில் ஒரு கணவனும் மதைனவியும் 
இருந்தார்கள். அந்தச் சதிபதிகள் இருவரும் எங்ஜேக ஜேபானாலும் ஜேசர்ந்ஜேத ஜேபாவார்கள்; ஜேசர்ந்ஜேத 
வருவார்கள். அவ்வாறு ஜேபாகுங் காதைலயில் கணவனாகப்பட்டவன் முன்னால் வெசல்வதும், 
மதைனவிSாகப்பட்டவள் அவனுக்குப் பின்னால் வெசல்வதும் அவர்களிதைடஜேS வழக்கமாக இருந்து 
வந்தது. இப்படிSாகத்தாஜேன இருந்து வந்த வழக்கம், 'மாதர் முன்ஜேனற்றச் சங்க'த்தில் ஜேசர்ந்ததன் 
காரணமாக மதைனவிக்குப் பிடிக்காமற்ஜேபாக, ஒரு நாள் அவள் சற்றுத் தூரத்தில் வெசன்று வெகாண்டிருந்த 
இரண்டு பூதைனகதைளத் தன் கணவனுக்குச் சுட்டிக் காட்டி, 'அஜேதா, அந்தப் பூதைனகதைளப் பார்த்தீர்களா?’ 
என்று ஜேகட்க, 'பார்த்ஜேதன், என்ன விஜேசஷம்?’ என்று கணவன் ஜேகட்பானாயினன்.

‘வெபண் பூதைன முன்னால் வெசல்ல, ஆண் பூதைன அதற்குப் பின்னால் வெசல்லவில்தைலSா?' என அவள் 
பின்னும் ஜேகட்க, ‘ஓ, அதைதச் வெசால்கிறாSா?' என அவன் ஜேமஜேல நடப்பானாயினன்.

சிறிது தூரம் வெசன்றதும் சற்றுத் தூரத்தில் ஓடிக் வெகாண்டிருந்த இரண்டு நாய்கதைளச் சுட்டிக் காட்டி, 
'அஜேதா, அந்த நாய்கதைளப் பார்த்தீர்களா?’ என்று மதைனவிSாகப் பட்டவள் ஜேகட்க, ‘பார்த்ஜேதன், என்ன 
விஜேசஷம்?’ என்று கணவனாகப்பட்டவன் ஜேகட்பானாயினன்.

‘வெபண் நாய் முன்னால் ஓட, ஆண் நாய் அதைதத் வெதாடர்ந்து ஓடிக்வெகாண்டிருக்கவில்தைலSா?' என அவள் 
பின்னும் ஜேகட்க, 'ஓ, அதைதச் வெசால்கிறாSா?' என அவன் ஜேமஜேல நடப்பானாயினன்.

இன்னும் சிறிது தூரம் வெசன்றதும் சற்றுத் தூரத்தில் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருந்த இரண்டு ஆடுகதைளச் சுட்டிக் 
காட்டி, 'அஜேதா, அந்த ஆடுகதைளப் பார்த்தீர்களா?’ என்று அவள் ஜேகட்க, ‘பார்த்ஜேதன், என்ன விஜேசஷம்?' 
என்று அவன் ஜேகட்பானாயினன்.

‘கிஜேடரி முன்னால் ஜேபாக, கடா அதைதத் வெதாடர்ந்து ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கவில்தைலSா?' என அவள் 
பின்னும் ஜேகட்க, 'ஓ, அதைதச் வெசால்கிறாSா?' என அவன் ஜேமஜேல நடப்பானாயினன்.

இன்னும் சிறிது தூரம் வெசன்றதும் சற்றுத் துரத்தில் வெசன்று வெகாண்டிருந்த இரண்டு மாடுகதைளச் சுட்டிக் 
காட்டி, 'அஜேதா, அந்த மாடுகதைளப் பார்த்தீர்களா?’ என்று மதைனவிSாகப்பட்டவள் ஜேகட்க, ‘பார்த்ஜேதன், 
என்ன விஜேசஷம்?' என்று கணவனாகப்பட்டவன் ஜேகட்பானாயினன்.

‘பசு முன்னால் வெசல்ல, காதைள அதைதத் வெதாடர்ந்து வெசன்று வெகாண்டிருக்கவில்தைலSா?' என அவள் 
பின்னும் ஜேகட்க, வெபாறுதைம இழந்த கணவனாகப்பட்டவன், ‘அதற்காக என்தைன நீ என்ன வெசய்Sச் 
வெசால்கிறாய்?' என அவள்ஜேமல் எரிந்து விழுவானாயினன்.

‘ஈ, எறும்பு முதல் எண்ணாயிரம் ஜீவராசிகளும் எங்ஜேக ஜேபானாலும் வெபண் முன்னாலும், ஆண் அதற்குப் 
பின்னாலும் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்க, நாம் மட்டும் அதற்கு விஜேராதமாக ஏன் ஜேபாக ஜேவண்டுமாம்?’ என 
மதைனவிSாகப் பட்டவள் சிணுங்க, கணவனாகப்பட்டவன், 'சரி, நீ ஜேவண்டுமானால் முன்னால் ஜேபா; 
உனக்குப் பின்னால் நான் வந்து வெதாதைலக்கிஜேறன்!' என்று அவதைள முன்னால் நடக்க விட்டுவிட்டு, 
அவளுக்குப் பின்னால் அவன் நடப்பானாயினன்.

அதுகாதைல அவனுக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் வந்த அவனுதைடS முன்னாள் காதலி ஒருத்தி அவதைனப் 
பார்த்து 'இளி, இளி' என்று இளிக்க, அவனும் அவதைளப் பார்த்து 'இளி, இளி' என்று இளித்தபடி, 
அவஜேளாடு வெகாஞ்சம் வெநருங்கி நின்று ஏஜேதா ஜேபசுவானாயினன்.

வெவற்றிப் வெபருமிதத்துடன் அவனுக்கு முன்னால் வீசி நதைட ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருந்த அவன் 
மதைனவிSாகப் பட்டவள் சிறிது தூரம் வெசன்றதும் தனக்குப் பின்னால் தன் கணவன் வராததைதக் கண்டு 
திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் பார்க்க, அவன் Sாஜேரா ஒருத்தியுடன் இளித்துப் ஜேபசிக்வெகாண்டிருப்பதைதக் 
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கண்டு ஆத்திரமுற்று, 'இதற்குத் தான் இந்த ஆண்கதைள அந்த நாளிஜேலஜேS வெபண்களுக்கு முன்னால் 
ஜேபாகவிட்டார்கள் ஜேபாலிருக்கிறது!’ என்று கருதிக் வெகாண்ஜேட திரும்பி வர, அவதைளக் கண்டதும், 
'அவள்தான் உங்கள் மதைனவிSா? அது வெதரிSாமல் ஜேபாச்ஜேச, எனக்கு! நான் வஜேரன்!' என்று மாஜி 
காதலிSாகப்பட்டவள் நழுவ, அதற்குள் ‘Sார் அவள்?’ என்று கண் சிவக்கக் ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட அவன் 
மதைனவிSாகப்பட்டவள் அங்ஜேக வர, 'அவளும் உன்தைனப்ஜேபால் ஒரு வெபண்தான்டி, நீ ஜேபா!’ என்று 
கணவனாகப்பட்டவன் சர்வ சாதாரணமாகச் வெசால்லிவிட்டு நடக்க, 'அவெதல்லாம் முடிSாது! என்னதான் 
இருந்தாலும் மனுஷனுக்கு இருக்கிற புத்தி ஜேவஜேற, மிருகத்துக்கு இருக்கிற புத்தி ஜேவஜேற என்கிறதுதான் 
இப்ஜேபாது எனக்கு வெராம்ப நல்லாத் வெதரிந்து ஜேபாச்ஜேச! நீங்கள் முன்னால் ஜேபாங்கள், நான் பின்னால் 
வந்து வெதாதைலகிஜேறன்!’ என்று ‘மாதர் சங்க'த்தைத மறந்து, ‘முன்ஜேனற்ற'த்தைதயும் மறந்து, பதைழSபடி 
அவதைன முன்னால் நடக்க விட்டுவிட்டு, அவள் அவனுக்குப் பின்னால் நடப்பாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘Sாதைர Sார் நம்ப ஜேவண்டும்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'கணவதைன மதைனவி நம்ப ஜேவண்டும்; மதைனவிதைSக் கணவனும் நம்ப 
ஜேவண்டும். இருவரும் ஒருவதைர வெSாருவர் நம்பாமல் வாழ்வதும் ஒன்றுதான்; வாழாமல் இருப்பதும் 
ஒன்றுதான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 'விளக்வெகண்வெணய் முதைற'தைSக் தைகவிட்டு 'வெவட்டு ஒன்று, துண்டு 
இரண்டு' என்று வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் முருங்தைக மரத்தில் 
ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...…
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10. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

காடுவெவட்டிக் கதைத

"விக்கிரமாதித்தன் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, 
அது அவருக்குச் வெசான்ன பத்தாவது கதைதSாவது:

'ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'காடுவெவட்டி, காடுவெவட்டி' என்று ஒரு 
கள்ளப் பSல் எங்கள் வெகால்லிமதைலச் சாரலிஜேல உண்டு. இது 5னநாSக ஜேசாஷலிஸ யுகம் அல்லவா? 
இந்த யுகத்தில் அவனும் தன் வெதாழிதைல ‘5னநாSக ஜேசாஷலிஸப் பாணி'யிஜேலஜேS வெசய்து வந்தான். 
அதாவது, 5னங்களின் சம்மதத்துடன் இருப்பவர்களிடமிருந்து பிடுங்கி இல்லாதவர்களுக்குக் 
வெகாடுப்பதைதத்தாஜேன இந்தக் காலத்து அரசிSல்வாதிகள் '5னநாSக ஜேசாஷலிஸம்' என்கிறார்கள்? அஜேத 
மாதிரி அவனும் 5னங்களின் சம்மதத்துடஜேன இருப்பவர்களிடமிருந்து வெகாள்தைளSடித்து 
இல்லாதவர்களுக்குக் வெகாடுத்து வந்தான்! ‘அடித்ததைத அவ்வப்ஜேபாது ஏதைழகளுக்குக் வெகாடுத்து 
வந்தானா? அல்லது, சில சினிமா நடிகர்கதைளப் ஜேபால அளவுக்கு மீறித் தான் ஜேசர்த்துக் வெகாண்ட பிறகு, 
மீதமானதைத என்ன வெசய்வவெதன்று வெதரிSாமல் வெபSருக்கும் புகழுக்கும் ஆதைசப்பட்டுக் வெகாடுத்து 
வந்தானா?' என்று என்தைனக் ஜேகட்காதீர்கள்; அது ஜேவறு சங்கதி!

இப்படிSாகத்தாஜேன சட்டத்துக்கும் ஜேபாலீசுக்கும் சவால் விட்டுக்வெகாண்டு அவன் அந்தக் 
வெகால்லிமதைலச் சாரலிஜேல இருந்து வருங்காதைலயில், ஆனானப்பட்ட ஆதிசிவதைனஜேS அவ்வப்ஜேபாது 
ஆட்டிப் பதைடத்து வந்த விரகதாபம் அவதைனயும் ஒரு நாள் ஆட்டிப் பதைடக்க, அதனால் வாட்டமுற்ற 
அவன் தன் சகாக்கதைள ஜேநாக்கி, ‘இத்ததைன சகாக்கள் என்னுடன் இருந்து என்ன பிரஜேSாசனம்? ஒரு 
வெபண் இல்தைலஜேS, என் விரகதாபத்தைதத் தீர்க்க!’ என 'ஏங்கு, ஏங்கு' என ஏங்க, ‘அந்தச் சனிSன்கள் 
மட்டும் இங்ஜேக ஜேவண்டாம், எ5மாஜேன! அவற்றால் எந்த ரகசிSத்தைதயும் காப்பாற்ற முடிSாது!’ என 
அவன் சகாக்களில் ஒருவன் அடித்துச் வெசால்வானாயினன்.

‘அவெதல்லாம் அந்தக் காலம்; இந்தக் காலத்தில்தான் அரசாங்கத்தார்கூடத் தங்கள் ஒற்றர் பதைடயில் 
வெபண்கதைளச் ஜேசர்த்துக் வெகாள்கிறார்கஜேள?' என்று இன்வெனாருவன் எடுத்துச் வெசால்ல, 'என்னதான் 
இருந்தாலும் நாம் அரசாங்கத்தார் ஆக முடியுமா? அவர்கள் எது ஜேவண்டுமானாலும் வெசய்வார்கள்; 
தட்டிக் ஜேகட்க ஆள் கிதைடSாது!’ என்று மற்வெறாருவன் அடுத்துச் வெசால்ல, ‘ஏன் இல்தைல, எதிர்க் 
கட்சிக்காரர்கள் இல்தைலSா?' என்று மற்றும் ஒருவன் வெதாடுத்துக் ஜேகட்பானாயினன்.

‘அவர்களுதைடS வாதைS அடக்க ஆளும் கட்சிக்காரர்களுக்கு வழிSா இல்தைல? எத்ததைனஜேSா வழிகள்!’ 
என கண்தைணச் சிமிட்டிக் வெகாண்ஜேட வெசான்ன காடுவெவட்டி, வெபாங்கிவரும் வெபரு நிலதைவக் கண்டு 
ஒருகணம் வெபருமூச்சு விட்டு, மறுகணம் ‘வெபாக்'வெகன்று சிரிக்க, 'என்ன எ5மாஜேன, சிரிக்கிறீர்கள்?’ என 
ஒருவன் அவதைன வினாவுவானாயினன்.

‘இத்ததைன நாளும் இந்த நிலதைவக் கண்டால் எனக்குப் பிடிக்காது; இருட்தைடக் கண்டால்தான் பிடிக்கும் 
என்று உங்களுக்குத் வெதரியுமல்லவா? இன்று என்னஜேவா வெதரிSவில்தைல, எனக்கு நிலதைவப் பிடிக்கிறது, 
வெராம்ப வெராம்பப் பிடிக்கிறது’ என்று தன் ஜேதாள்கதைள ஒரு குலுக்கு குலுக்கி விட்டுக் வெகாண்டு அவன் 
சிரிப்பானாயினன்.

‘இது என்னடா வம்பாய்ப் ஜேபாச்சு, இதற்கு என்ன வெசய்வவெதன்று வெதரிSவில்தைலஜேS?’ என 
அவனுதைடS சகாக்கள் அத்ததைன ஜேபரும் வானத்தைதப் பார்க்க, அதுகாதைல ‘5ல், 5ல் என்ற சதங்தைக ஒலி 
எங்கிருந்ஜேதா வந்து அவர்கள் காதில் விழ, 'எ5மாஜேன, நாம் கும்பிட்ட வெதய்வம் நல்ல வெதய்வம். அஜேதா, 
ஒரு கூண்டு வண்டி வருவதுஜேபால் இருக்கிறது. அந்த வண்டியிஜேல எ5மானுக்கு ஜேவண்டிSது ஏதாவது 
இருந்தால் நாங்கள் அத்ததைன ஜேபரும் அப்படிஜேS மதைறந்து விடுகிஜேறாம். எ5மான் தாகத்தைதத் தீர்த்துக் 
வெகாண்டபின் குரல் வெகாடுக்கட்டும்; வருகிஜேறாம்!' என அவர்களில் இன்வெனாருவன் பணிவன்புடன் 
வெசால்ல, 'சரி, வரட்டும்' எனக் காடுவெவட்டி அந்த வண்டிதைS எதிர் ஜேநாக்கிக் காத்திருப்பானாயினன்.

வண்டி வந்தது; அதில் அவன் எதிர்பார்த்தபடி ஒரு வெபண்ணும் இருந்தது. வெபண் என்றால் சாதாரணப் 
வெபண் அல்ல; கலிSானப் வெபண். சர்வலங்காரதாரிSாக இருந்த அவதைளக் கண்டதும், நல்ல வெவய்யிலில் 
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வெவள்ளரிப் பிஞ்தைசக் கண்டதுஜேபால் இருந்தது அவனுக்கு; அப்படிஜேS ‘நறுக், நறுக்'வெகன்று கடித்துத் 
தின்றுவிடலாமா என்று நிதைனப்பவன் ஜேபால் நாக்தைகச் சப்புக் வெகாட்டிக்வெகாண்ஜேட அவன் அவதைள 
வெநருங்கிS காதைலயில், அவளுடன் இருந்த மூதாட்டிகளில் சிலர் அவதைனக் கண்டதும், 'ஐஜேSா, திருடன்!
ஐஜேSா, திருடன்!' என்று அலற, ‘ஸ், அப்படிச் வெசால்லாதீர்கள்; 'தர்மராசா 'என்று வெசால்லுங்கள்!' என 
அவதைன அறிந்த ஒரு வெபரிSவர் 'அடக்க ஒடுக்கத்துடன் வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வண்டிதைS விட்டு 
இறங்கி, 'ஏதைழக் கலிSாணம், தர்மராசா! வெபாழுது விடிந்ததும் முகூர்த்தம்; அதற்குத்தான் இப்ஜேபாது 
ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கிஜேறாம். நீங்களும் கடவுதைளப்ஜேபாலக் கண்ணுக்கு மதைறவாகவாவது எங்கஜேளாடு 
வந்திருந்து கலிSாணத்தைத நடத்தி தைவக்க ஜேவண்டும்!' எனக் தைககூப்பி ஜேவண்ட, ‘ஆஹா! அதற்வெகன்ன, 
அமர்க்களமாக நடத்தி தைவக்கிஜேறன்!' என்ற காடுவெவட்டி, 'ஆனால் ஒன்று...’ என்று ஜேமஜேல ஏஜேதா 
வெசால்லத் தSங்குவானாயினன்.

‘என்ன?' என்றார் வெபரிSவர்; ‘வெபண்!' என்றான் காடுவெவட்டி.

‘வெபண்ணா?' என்றார் வெபரிSவர்: 'ஆமாம்' என்றான் காடுவெவட்டி.

'ஆமாம் என்றால்?’ என்றார் வெபரிSவர்: ‘இறக்கு, வெபண்தைண!’ என்றான் காடுவெவட்டி.

‘எந்தப் வெபண்தைண?' என்றார் வெபரிSவர்; ‘கலிSாணப் வெபண்தைண!' என்றான் காடுவெவட்டி.

“எதற்கு?' என்றார் வெபரிSவர்; “சும்மாதான்!' என்றான் காடுவெவட்டி.

'சும்மாதான் என்றால்?’ என்றார் வெபரிSவர்; 'அவெதல்லாம் உமக்குச் வெசால்லாமஜேல வெதரிந்திருக்க 
ஜேவண்டும்!’ என்ற காடுவெவட்டி, அதற்குஜேமல் தாக்குப் பிடிக்க முடிSாமல் அந்தப் வெபண்தைண 
அப்படிஜேS தூக்கிக்வெகாண்டு நடக்க, 'ஐதைSஜேSா! இது அநிSாSம், அக்கிரமம்! உம்தைமப் ஜேபான்ற வெபரிS
மனுஷனுக்கு இது அழகல்ல!' எனப் வெபரிSவர் அவதைனயும் ‘வெபரிS மனிதர்களின் பட்டிS'லில் 
ஜேசர்த்துக் கூற, 'வெபரிS மனுஷவெனன்றால் அவன் இப்படி வெSல்லாம் வெசய்S மாட்டான் என்று உமக்கு 
Sார் ஐSா, வெசான்னது? சின்ன மனுஷன் பகிரங்கமாகச் வெசய்தால், வெபரிS மனுஷன் ரகசிSமாகச் 
வெசய்வான்; அவ்வளவுதான்! இதுதான் இரண்டு மனுஷன்களுக்கும் உள்ள வித்திSாசஜேம தவிர, மற்றபடி 
எல்லாம் ஒஜேர மனுஷன்தான்! நீராக ஏதாவது நிதைனத்துக் வெகாண்டு அவஸ்தைதப்பட்டால் அதற்கு நானா 
வெபாறுப்பு? வெகாஞ்சம் வெபாறும்; இஜேதா, உம்முதைடS வெபண்தைண உம்மிடஜேம வெகாண்டு வந்து 
விட்டுவிடுகிஜேறன்!’ என அவன் ஜேமஜேல நடக்க, ‘அடப் பாவி, அவள் ஜேமல் இருக்கும் நதைககதைள 
ஜேவண்டுமானால் கழற்றிக் வெகாண்டு அவதைள மட்டும் விட்டு விடு!’ எனப் வெபரிSவர் அவதைனக் 
'வெகஞ்சு, வெகஞ்சு' என்று வெகஞ்ச, ‘எனக்கு இப்ஜேபாது ஜேவண்டிSது வெபான் அல்ல; வெபண் வெபரிSவஜேர, 
வெபண்!' என அந்தத் 'தர்மராசா'வாகப்பட்டவன் தனக்வெகன்று இருந்த அந்தப்புரத்துக்கு அவதைளக் 
வெகாண்டு வெசல்வானாயினன்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன தன் அந்தப்புரத்துக்கு வந்த காடுவெவட்டி, கலிSாணப் வெபண்தைண இறக்கிக் கீஜேழ 
விட்டு விட்டு, 'வெபண்ஜேண, உன் வெபSர் என்ன?’ என்று ஜேகட்க, ‘கண்மணி!' என்று அவள் தன் கண் 
இதைமகள் படபடக்கச் வெசால்ல, அந்த அழகிஜேல வெசாக்கிப்ஜேபான அவன், ‘ஆஹா, இன்றுஜேபால் என்றும் 
உன்னுடன் இருக்க என் வெதாழிதைலக் கூட நான் விட்டுவிடலாம் ஜேபால் இருக்கிறஜேத!' என்று அவதைள 
அப்படிஜேS ஜேசர்த்து அதைணக்கப் ஜேபாக, ‘நில்லுங்கள்!' என்று அவள் அவதைனத் தடுப்பாளாயினள்.

‘நின்ஜேறன்!' என்றான் காடுவெவட்டி; ‘ஜேகளுங்கள்!' என்றாள் கண்மணி.

'ஜேகட்ஜேடன்!' என்றான் காடுவெவட்டி; 'வெசான்ஜேனன்' என்றாள் கண்மணி.

என்ன வெசான்னாள்? 'எதற்கும் ஒரு முதைற உண்டு அல்லவா?' என்று வெசான்னாள்.

‘உண்டு!' என்றான் அவன்.

‘திருடுவதாயிருந்தால்கூட சமS சந்தர்ப்பம் பார்த்துத்தான் திருட ஜேவண்டும், இல்தைலSா?'

'ஆமாம்!'

‘ஒரு வெபண்ணின் கன்னித் தன்தைம கழிவதற்கு முன்னால் அவள் தன் கற்தைப இழக்கக் கூடாதல்லவா?'

‘இழக்கக் கூடாது!’
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‘கலிSாணமாகாமல் ஒரு வெபண்ணின் கன்னித் தன்தைம கழிSாதல்லவா?'

‘கழிSாது!’

‘அப்படிSானால் இன்று என்தைனப் ஜேபாகவிடுங்கள்; நாதைளக் காதைல நான் கலிSாணத்தைதச் வெசய்து 
வெகாண்டு என் கன்னித் தன்தைமதைSயும் கழித்துக் வெகாண்டு மாதைல இங்ஜேக வருகிஜேறன்!' எனக் 
கண்மணிSாகப்பட்டவள் வெசால்ல, 'நிச்சSம் வருவாSா?' எனக் காடுவெவட்டிSாகப்பட்டவன் ஜேகட்க, 
'நிச்சSம் வருஜேவன்!' என அவளாகப்பட்டவள் வெசால்ல, 'சத்திSமாக வருவாSா?' என 
அவனாகப்பட்டவன் பின்னும் ஜேகட்க, ‘சத்திSமாக வருஜேவன்!’ என அவளாகப்பட்டவள் பின்னும் 
வெசால்ல, 'சரி, இன்று ஜேபாய் நாதைள வா!’ என ஸ்ரீ ராமபிரானாகப்பட்டவர், ராவணனாகப்பட்டவனுக்குப் 
ஜேபார்க்களத்தில் வெசால்லி அனுப்பிSது ஜேபால் காடுவெவட்டிSாகப்பட்டவன் கண்மணிSாகப் 
பட்டவளுக்குச் வெசால்லிSனுப்புவானாயினன்.

இப்படிSாகத்தாஜேன கண்மணிSாகப்பட்டவள் அந்தக் கள்ளனிடமிருந்து விடுபட்டு வர, மூக்தைகச் 
சிந்திக் வெகாண்டிருந்த மூதாட்டிகளும், ததைலயில் தைகதைS தைவத்துக் வெகாண்டிருந்த வெபரிSவரும் 
அவதைளக் கண்டதும் 'விருட்’ வெடன்று எழுந்து நின்று அவதைள ஜேமலுங் கீழுமாகப் பார்க்க, 
‘சந்ஜேதகப்படாதீர்கள்; ஜேபானது ஜேபானபடிஜேSதான் திரும்பி வந்திருக்கிஜேறன்!' என்று அவள் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, ‘எனக்குத் வெதரியுஜேம, அந்தத் தர்மராசா எந்தத் தப்புத் தண்டாவுக்கும் 
ஜேபாகமாட்டாஜேர! என்று வெபரிSவர் மறுபடியும் எல்ஜேலாதைரயும் வண்டியில் ஏற்றிக்வெகாண்டு கிளம்ப, 
'அப்படிப்பட்ட தர்மராசா இந்தக் வெகால்லிமதைலக் காட்டிஜேல வந்து ஒளிந்துவெகாண்டு ஏன் 
வெகாள்தைளSடிக்க ஜேவண்டுமாம்?' என்று மூதாட்டிகளில் ஒருத்தி ஜேகட்க, 'வெதரிSாமல்தான்!' என்று 
வெபரிSவர் வெசால்ல, ‘என்ன வெதரிSாமல்தான்?' என்று மூதாட்டி ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, 
‘சட்டரீதிSாகக் வெகாள்தைளSடிக்கச் சிலருக்குத் வெதரிகிறது; அவர்கள் நாட்டிஜேல இருந்துவெகாண்டு தங்கள் 
வெதாழிதைல நாகரிகமாக நடத்திக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள். அது வெதரிSாதவர்கள் காட்டிஜேல 
இருந்துவெகாண்டு தங்கள் வெதாழிதைலக் காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடத்திக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள். 
இதுஜேவ வித்திSாசம்!’ என்று வெபரிSவர் அவளுக்குப் புரிS தைவப்பாராயினர்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன வழி வெநடுகக் காடுவெவட்டியின் அருதைம வெபருதைமகதைளப் பற்றிப் 
ஜேபசிக்வெகாண்ஜேட வெசன்ற அவர்கள் அதைனவரும் ஊர்க் ஜேகாயிதைல அதைடS, அவர்களுக்காக அங்ஜேக 
வந்து காத்திருந்த பிள்தைள வீட்டார் அகமும் முகமும் ஒருங்ஜேக மலர அவர்கதைள வரஜேவற்று அதைழத்துக் 
வெகாண்டு ஜேபாய், அவர்களுக்கு ஜேவண்டிS வசதிகதைளச் வெசய்து வெகாடுப்பாராயினர்.

மறுநாள் காதைல வெகாட்டுஜேமளம் முழங்க, கலிSாணம் ‘5ாம், 5ாம்’ என நடந்து முடிS, பந்தி ஜேபா5னம் 
முடிந்து, தாம்பூலம் தரித்துக் வெகாண்டதும், வெபண் வீட்டார் பிள்தைளதைS அதைழத்துக்வெகாண்டு தங்கள் 
ஊருக்குக் கிளம்ப, ‘இந்தத் தடதைவ அந்தக் வெகால்லிமதைலக் காட்டு வழிஜேS ஜேபாக ஜேவண்டாம்; 
வெகாஞ்சம் சுற்று வழிSாயிருந்தாலும் ஜேவறு வழி பார்த்துக் வெகாண்டு ஜேபாங்கள்!' என மூதாட்டிகளில் 
ஒருத்தி வெசால்ல, 'ஜேவண்டாம்; வந்த வழிஜேS ஜேபாங்கள்!’ எனக் கண்மணி வெசால்வாளாயினள்.

‘ஏன்?' என்று ஜேகட்டாள் மூதாட்டி; 'வெபாறுத்துப் பாருங்கள்!' என்றாள் கண்மணி.

‘சரி!' என்று வெபரிSவர் வந்த வழிஜேS வண்டிதைS ஓட்ட, வெகால்லிமதைலக் காட்தைட அதைடந்ததும் 
கண்மணி வண்டிதைS விட்டுக் கீஜேழ இறங்கிச் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட எதைதஜேSா எடுத்துத் தன்
இடுப்பில் வெசருகிக் வெகாள்வாளாயினள்.

‘என்ன அது?' என்று ஜேகட்டார் வெபரிSவர்; ‘கத்தி!' என்றாள் கண்மணி.

'எதற்கு?' என்று ஜேகட்டார் வெபரிSவர்; 'தற்காப்புக்கு!’ என்றாள் கண்மணி.

'சரி, ஜேபாய் வா!' என்றார் வெபரிSவர்; ‘ஜேபாய் வருகிஜேறன்!' என்றாள் கண்மணி.

இப்படிSாகத்தாஜேன தன்தைனத் ஜேதடி வந்த கண்மணிதைSக் கண்டதும் காடுவெவட்டி திதைகத்துப்ஜேபாய் 
நிற்க, இம்முதைற அவன் தைக தன்ஜேமல் பட்டால் தன்தைனத் தாஜேன குத்திக்வெகாண்டு சாவது என்ற 
தீர்மானத்துடன் அவள் தன்னுதைடS இதைடயில் வெசருகியிருந்த கத்திப் பிடியின்ஜேமல் ஒரு தைக தைவத்து 
நிற்க, ‘இன்றுதான் சத்திS ஜேதவதைததைS நான் கண்ணாரக் கண்ஜேடன், தாஜேS!' என்று அவன் அவளுதைடS 
காலடியில் வெநடுஞ்சாண் கிதைடSாக விழுந்து எழுந்து, ‘என் சபலம் ஒழிந்தது; சஞ்சலம் தீர்ந்தது!’ என்று 
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கன்னத்தில் ஜேவறு ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு, ‘ஜேபாய் வா தாஜேS, ஜேபாய் வா! ‘உண்தைம வெவல்லும்' என்று நீ 
என்தைனக் வெகாண்ஜேட எனக்கு உணர்த்திவிட்டாய்! இப்ஜேபாது எனக்கு உண்தைமயிலும் நம்பிக்தைக 
வந்துவிட்டது; உதைழப்பிலும் நம்பிக்தைக வந்துவிட்டது. இனி நான் வெகாள்தைளSடித்துப் பிதைழக்க 
மாட்ஜேடன். என் வெபSருக்குத் தகுந்தாற்ஜேபால் காடுவெவட்டிSாவது பிதைழத்து வாழ்ஜேவன்; எனக்வெகன்று 
ஒரு கன்னிப் வெபண்தைணயும் ஜேதடி மணப்ஜேபன்! ஜேபாய் வா தாஜேS, ஜேபாய் வா!’ என்று அவதைளத் தன் 
மனம் வெமாழி வெமய்களால் வணங்கி வழி கூட்டி அனுப்ப, அந்தக் காட்சிதைS அருகிலிருந்த ஒரு புதரின் 
மதைறவில் நின்று பார்த்துக் வெகாண்டிருந்த அவதைளச் ஜேசர்ந்தவர்கள் ஆச்சரிSத்தில் மூழ்க, ‘எனக்குத் 
வெதரியுஜேம, என்ன இருந்தாலும் அவன் தருமராசாவாச்ஜேச!' என்று வெபரிSவர் தம் கண்ணில் துளிர்த்த 
நீதைரத் துதைடத்துக்வெகாண்ஜேட அவர்கதைள அதைழத்துக் வெகாண்டு தம்முதைடS ஊருக்குச் வெசல்வாராயினர்.

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘மனிதன் எப்ஜேபாது குற்றம் வெசய்கிறான்!' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘ஏமாறும்ஜேபாதும், ஏமாற்றப்படும் ஜேபாதும்தான் அவன் குற்றம் 
வெசய்கிறான்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் 
முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க... காண்க... காண்க.…
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11. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

வெமல்லிSலாள்கள் கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக் வெகாண்டு வர, அது
அவருக்குச் வெசான்ன பதிஜேனாராவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! வெபாதுவாகப் வெபண்கள் எல்ஜேலாருஜேம 
வெமல்லிSலாள்கள்தான் என்றாலும், அதிலும் ஒரு தனித்தன்தைம வெபற்றிருந்த மூன்று வெமல்லிSலாள்கள் 
எங்கள் ஊரிஜேல உண்டு. அவர்களில் ஒருத்தியின் வெபSர் மல்லிதைக; இன்வெனாருத்தியின் வெபSர் 
மகிழம்பூ; மற்வெறாருத்தியின் வெபSர் மருக்வெகாழுந்து. இவர்கள் மூவரும் தாங்கள் வெமல்லிSலாள்கள் 
என்பதைத ஒவ்வெவாரு வெசால்லிலும், ஒவ்வெவாரு வெசSலிலும் காட்டி வந்தார்கள். அதற்காக எதைதப் 
ஜேபசினாலும் வெமதுவாகப் ஜேபசிக்வெகாண்டு, என்னத்தைதச் வெசய்தாலும் வெமதுவாக நடந்துவெகாண்டு 
இருந்தார்களா என்றால், அதுதான் கிதைடSாது. அவர்கள் கிணற்றடியில் ஜேபசினால் வீட்டுக்குக் ஜேகட்கும்;
ஆற்றங்கதைரயில் துணி துதைவத்தால் அதன் ஒலி ஆகாSத்தில் எதிவெராலிக்கும்; வெதருவில் நடந்தால் 
'ஜேகாயில் Sாதைனகள் வராப்ஜேபால இருக்குஜேடாய்!' என்று வீட்டுக்குள் இருக்கும் சிறுவர்கள் எல்லாம் 
வீதிக்கு ஓடி வந்துவிடுவார்கள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன தங்கள் வெமல்லிSலாள் தன்தைமதைS இவர்கள் நிதைலநாட்டிக்வெகாண்டு 
வருங்காதைலயில், ஒரு நாள் மல்லிதைகSாகப்பட்டவள், 'ஜேநற்றிரவு வெபளர்ணமிSாச்ஜேச என்று நான் 
வெகாஞ்ச ஜேநரம் எங்கள் வீட்டு வெமாட்தைட மாடிக்குப் ஜேபாய் நின்ஜேறன்; நிலவெவாளிபட்டு என் 
முகவெமல்லாம் வெகாப்புளித்துவிட்டது!’ என்று வெசால்ல, 'அப்படிSா சமாசாரம்?’ என்று, ‘ஜேநற்று நான் ஒரு
கலிSாணத்துக்குப் ஜேபாயிருந்ஜேதன். அங்ஜேக வந்திருந்த என் ஜேதாழிகளில் ஒருத்தி சந்தனத்தைத எடுத்து 
விதைளSாட்டாக என் கன்னத்தில் தடவிவிட்டாள். இஜேதா பார்த்தாSா, அந்த இடம் அப்படிஜேS 
கன்றிப்ஜேபாய்விட்டது!’ என்று மகிழம் பூவாகப்பட்டவள் தன் கன்னத்தைதத் திருப்பிக் காட்ட, 
‘உங்களுக்கு நான் என்ன ஜேதாற்றவளா!’ என்று, 'இதைதப் ஜேபாய்ச் வெசால்கிறீர்கஜேள? எங்கள் பக்கத்து 
வீட்டுக்காரி ஜேநற்று மிளகாய்ப் வெபாடி இடித்தாளாம். அந்த உலக்தைகச் சத்தத்தைதக் ஜேகட்ட பாவம், என் 
உடம்வெபல்லாம் வீங்கி விட்டது!’ என்று மருக்வெகாழுந்துவாகப்பட்டவள் தன் உடம்தைபத் திருப்பித் 
திருப்பிக் காட்ட, மற்ற வெமல்லிSலாள்கள் இருவரும் அதற்குஜேமல் என்னத்தைதச் வெசால்லித் தங்கள் 
வெமன்தைமதைS நிதைலநாட்டுவது என்று வெதரிSாமல் அப்படிஜேS வாய் அதைடத்துப்ஜேபாய் நின்று 
விட்டார்கள் என்றாவறு... என்றவாறு... என்றவாறு.....’

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘இந்த மூன்று வெமல்லிSலாள்களில் மற்ற 
இருவதைரத் தூக்கிSடித்த வெமல்லிSலாள் Sார்?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘சந்ஜேதகவெமன்ன, 
அடுத்த வீட்டுக்காரி மிளகாய்ப் வெபாடி இடிக்க, அந்தச் சத்தத்தைதக் ஜேகட்டுத் தன் உடம்வெபல்லாம் 
வீங்கிவிட்டது என்றாஜேள, அவள்தான் மற்ற இருவதைரயும் தூக்கிSடித்த வெமல்லிSலாள் ஆவாள்! என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தில் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க... காண்க... காண்க...
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12. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

நஞ்சுண்டகண்டன் கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பன்னிரண்டாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! நகரத்துக்குப் புதிSவர்கள் Sாராவது 
வந்து, 'எந்தத் வெதரு எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்று வழி ஜேகட்டால்கூடத் வெதரிந்தாலும் வெதரிSாவெதன்று 
முகத்தில் அடித்தாற் ஜேபால் வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாகும் எத்ததைனஜேSா புண்ணிSவான்கள் இந்த 
நாட்டிஜேல இல்தைலSா? அந்தப் புண்ணிSவான்களிஜேல ஒருவனாகத்தான் நம்பியும் முதன் முதலில் 
இருந்து வந்தான். அப்படி இருந்து வந்தவன், திடீவெரன்று ஒரு நாள், 'நானும் ஜேசதைவ வெசய்Sப் 
ஜேபாகிஜேறன்!' என்று கிளம்ப, 'எதற்கு, Sாருக்கு?’ என்று அவன் நண்பன் நஞ்சுண்டகண்டன் திடுக்கிட்டுக் 
ஜேகட்க, 'தமிழுக்கு, தமிழனுக்கு!' என்பதாகத் தாஜேன அவன் மார் தட்டிச் வெசால்ல, 'வெசய்Sப்பா, வெசய்! 
அதுதான் இப்ஜேபாது எல்லாத் வெதாழிதைலயும்விட லாபகரமான வெதாழிலாயிருக்கிறது!' என்பதாகத்தாஜேன
இவன் அவதைன ‘ஊக்கு, ஊக்கு' என்ற ஊக்குவிக்க, 'வெதாழில் என்று வெசால்லாஜேத; வெதாண்டு என்று 
வெசால்!' என்று அவன், தான் புதிதாகக் கற்றத் தூS தமிழில் வெசால்லிக் குறுக்கிட, 'அந்தத் வெதாழில் 
ரகசிSவெமல்லாம் எனக்குத் வெதரிSாதப்பா!’ என்று இவன் ஒரு தைகக்கு இரு தைககளாக விரித்து 
தைவப்பானாயினன்.

‘கிடக்கிறான்!’ என அத்துடன் அவதைன விட்டுவிட்டு, நம்பிSாகப்பட்டவன் எங்ஜேகஜேSா அவசர 
அவசரமாகச் வெசல்ல, 'எங்ஜேக ஜேபாகிறாய்?' என நஞ்சுண்டகண்டன் ஜேகட்க, 'தமிழதைனத் தட்டி எழுப்பும் 
தமிழ்ப் பித்தனின் ஜேபச்தைசக் ஜேகட்கப் ஜேபாகிஜேறன்!' என அவன் வெசால்ல, 'துங்கும் தமிழனல்லவா அந்தப்
ஜேபச்தைசக் ஜேகட்டு எழுந்திருக்க ஜேவண்டும்? தூங்காத தமிழன் அதைதக் ஜேகட்டு என்ன வெசய்Sப் 
ஜேபாகிறான்?' என இவன் ஒரு வினா எழுப்ப, 'ஓ, நான் துங்கவில்தைலSா? அது இப்ஜேபாதுதான் என் 
ஞாபகத்துக்கு வருகிறது!’ என அவன் இவனுக்குப் பக்கத்திஜேலஜேS உட்கார்ந்து வெகாள்வானாயினன்.

அதுதான் சமSவெமன்று, 'அப்பா, நம்பி! ஜேசதைவ என்றால் இந்தக் காலத்தில் பிறர் ஜேபசுவதைதக் 
ஜேகட்கப்ஜேபாவது ஜேசதைவSல்ல; நீஜேS ஜேபசுவதுதான் ஜேசதைவ. அதிலும் சும்மா ஜேபசுவது ஜேசதைவSாகாது; 
ஊரில் வெபரிS மனிதர்கள் என்று வெபSவெரடுப்பதற்காக அவ்வப்ஜேபாது கூட்டம் ஜேபாடும் சிலரிடம் 
ஐம்பஜேதா, நூஜேறா முன் பணமாக வாங்கிக் வெகாண்டு ஜேபசுவதுதான் ஜேசதைவSாகும்!' என்று நஞ்சுண்ட 
கண்டன் சற்ஜேற ஜேசதைவதைSப் பற்றி விளக்க, 'அதைதக் கற்றுக்வெகாள்ளும் வதைரயிலாவது நான் 
கூட்டங்களுக்குப் ஜேபாகஜேவண்டாமா?' என்று நம்பி ஜேகட்க, ‘அவசிSம் ஜேபாகத்தான் ஜேவண்டும்; 
அதுவதைர ஜேவண்டுமானால் ஜேபாய் வா!’ என்று இவன் அவதைன வாழ்த்தி, வழி கூட்டி அனுப்பி 
தைவப்பானாயினன்.

இப்படிSாகத்தாஜேன பல கூட்டங்களுக்குப் ஜேபாய் வந்ததன் காரணமாகத்தாஜேனா என்னஜேவா, 
நம்பிSாகப்பட்டவன் எதற்வெகடுத்தாலும் எப்ஜேபாது பார்த்தாலும், ‘என் வெமாழி தமிழ் என்ஜேபன்; என் 
இனம் தமிழ் இனம் என்ஜேபன்; என் அகம் தமிழ் அகம் என்ஜேபன்!' என வீராஜேவசத்துடன் மார்தைப 
முன்னால் தள்ளிக்வெகாண்டு முழங்க, ‘இவெதன்னடா, வம்பாய்ப் ஜேபாச்சு!' என நிதைனத்த 
நஞ்சுண்டகண்டன், ‘Sார் அப்பா இல்தைல என்று வெசான்னது? உன் வெமாழி தமிழ்தான்; உன் இனம் தமிழ் 
இனம்தான்; உன் அகம் தமிழ் அகம்தான்!' எனச் சந்ஜேதகத்துக்கு இடமின்றிச் வெசால்ல, 'ஓ, என் 
வெமாழி தமிழ்தானா? என் இனம் தமிழ் இனம்தானா? என் அகம் தமிழ் அகம்தானா?' என 
நம்பிSாகப்பட்டவன் அவற்தைற நிதைனவுகூர்ந்து அக்கணஜேம அதைமதியுறுவானாயினன்.

ஆனால் அந்த அதைமதிSாகப்பட்டது அப்படிஜேS நீடித்ததா என்றால், அதுதான் இல்தைல. ஒரு நாள் 
நம்பிSாகப் பட்டவன் வழக்கம்ஜேபால் தூங்காமல் அப்படியும் இப்படியுமாகத் தன் அதைறயிஜேலஜேS 
பின்னால் தைகதைSக் கட்டிSபடி ஏறு நதைட ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருக்க, அவன் மதைனவி சுடர்க்வெகாடி 
Sாகப்பட்டவள், ‘ஏன் இன்னும் தூங்காமல் இருக்கிறீர்கள்?’ என்று ஒன்றும் புரிSாமல் அவதைனக் ஜேகட்க,
‘நான் தூங்கினால் இந்தி அரக்கி வந்து தமிதைழ அழித்துவிடுவாள்; அதனால்தான் தூங்காமல் 
இருக்கிஜேறன்!’ என்று அவன் வெசால்ல, அவள் சந்ஜேதகக் கண் வெகாண்டு அவதைன ஏற இறங்கப் 
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பார்த்துவிட்டு, ‘உங்களுக்வெகன்ன, தைபத்திSமா பிடித்திருக்கிறது? இந்தி அரக்கிSாவது, வந்து தமிதைழ 
அழிப்பதாவது? ஆங்கில அரக்கன் வந்து அத்ததைன வருஷங்கள் இருந்தாஜேன, அவனால் தமிழ் அழிந்தா 
விட்டது? ஜேபசுவதற்கு விஷSம் ஜேவண்டும் என்பதற்காக அரசிSல்வாதிகள் அவ்வப்ஜேபாது ஏதாவது ஒரு 
'சீசன் பிரச்தைன'தைSக் கிளப்பி விட்டுக் வெகாண்ஜேட இருப்பார்கள். அது அவர்கள் வெதாழில். அந்த 
இழவெவல்லாம் குடும்பம், குழந்தைத என்று இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்? ஜேபசாமல் தூங்குங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, ‘உனக்குத் வெதரிSாது, சுடர்க்வெகாடி! இந்தி அரக்கி இப்ஜேபாது நம் வாசலில் வந்து நின்று 
வெகாண்டிருக்கிறாள்; அவதைள விரட்டும் வதைர நான் தூங்ஜேகன், தூங்ஜேகன், தூங்ஜேகன்!' என்று அவன் 
மீண்டும் ஒரு முதைறக்கு மும்முதைறSாக முழங்க, ‘இவெதன்ன ஜேசாததைன? இவர் எதைதப் பார்த்துவிட்டு 
இப்படிச் வெசால்கிறாஜேரா, என்னஜேவா? எதற்கும் வாசதைலSாவது ஜேபாய்ப் பார்த்துவிட்டு வருஜேவாம்!’ 
என்று அவள் வாசலுக்கு ஓட, அந்த ஜேநரத்தில் ஏஜேதா காரிSமாக அந்த வழிஜேS வந்த நஞ்சுண்டகண்டன் 
அவதைளப் பார்த்துவிட்டு, ‘என்ன சங்கதி?’ என்று வினவுவானாயினன்.

‘என்னத்தைதச் வெசால்ஜேவன், நான்? இந்தி அரக்கி வந்து வாசலில் நிற்கிறாளாம்; அவதைள விரட்டும்வதைர 
அவர் துரங்கப் ஜேபாவதில்தைலSாம்!' என அவள் கலங்கிS கண்களுடன் வெசால்ல, 'அடப் பாவி! 
தூங்கிக்வெகாண்ஜேட முழங்க ஜேவண்டிS முழக்கமல்லவா அது? என வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவன் 
அவதைளத் வெதாடர்ந்து வந்து, 'என்ன நம்பி, என்ன?' எனக் ஜேகட்க, 'வெகாண்டு வா, இந்தி அரக்கிதைS!’ என 
அவன் தைகஜேதர்ந்த அரசிSல்வாதிதைSப் ஜேபாலஜேவ தைகதைSயும் காதைலயும் ஆட்டிக் கூச்சல் 
ஜேபாடுவானாயினன்.

அந்தக் கூச்சதைலக் ஜேகட்டுத் தூங்கிக் வெகாண்டிருந்த அவன் குழந்தைதகள் இரண்டும் அலறி எழுந்து அழ, 
‘விஷSம் விபரீதமாகப் ஜேபாய்விட்டஜேத!' என்று ஒரு கணம் ஜேSாசித்த நஞ்சுண்டகண்டனாகப்பட்டவன், 
மறுகணம் ஏஜேதா ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாய், ஜேமதை5யின்ஜேமல் இருந்த ஒரு காகிதத்தைதச் சட்வெடன்று 
எடுத்து, அதில் அவசர அவசரமாக இந்தி அரக்கிதைSப்ஜேபால் ஒரு படம் வதைரந்து, ‘இஜேதா வெகாண்டு 
வந்துவிட்ஜேடன், இந்தி அரக்கிதைS!' என்று நம்பிSாகப்பட்டவனிடம் நீட்ட, ‘ஹஹ்ஹாஹ்ஹாஹ்ஹா!’ 
என்று சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவன் அதைத வாங்கி தீக்கு இதைரSாக்கிவிட்டு, 'ஒழிந்தாள் இந்தி அரக்கி! 
எங்ஜேக எனக்கு வெவற்றி விழா?' என்று எக்காளத்ஜேதாடு ஜேகட்க, ‘வெகாண்டாடப்படும்!' என்றான் 
நஞ்சுண்டகண்டன்.

'வீர வழிபாடு?‘

'நடத்தப்படும்!'

‘வெபான்னாதைட?'

'ஜேபார்த்தப்படும்!'

‘சிதைல?'

‘தைவக்கப்படும்!’

‘எல்லாவற்றுக்கும் 'படும், படும், படும்தானா!' என நம்பி நம்பிக்தைகயிழந்து ஜேகட்க, 'ஆமாம்; படும், 
படும், படும்!' என நஞ்சுண்டகண்டன் அவதைனத் தட்டிப் படுக்க தைவத்துவிட்டு, 'அவரவர்கள் வெசாந்தச் 
வெசலவில் ஜேதடிக் வெகாள்ளும் வெகளரவங்கதைள வெSல்லாம் ஊரார் வெசலவில் ஜேதடிக்வெகாள்ள ஜேவண்டும் 
என இந்த எல். டி. சி. நிதைனத்தால் முடியுமா?’ என வெவளிஜேS நடக்க, குழந்தைதகதைளத் தட்டித் தூங்க 
தைவத்துக்வெகாண்டிருந்த சுடர்க்வெகாடிSாகப் பட்டவள், 'இவருக்கு என்ன அண்ணா? எனக்குப் 
பSமாயிருக்கிறஜேத!' என அழுது புலம்ப, 'ஜேவவெறன்ன, தைபத்திSம்தான்!' என அவன் மனம் வெவதும்பிச் 
வெசால்வானாயினன்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன அரசிSல்வாதிகளின் வெவறித்தனமான ஜேபச்சுக்கு இதைரSாகி வெநாடித்துப்ஜேபான 
எத்ததைனஜேSா குடும்பங்களில் ஒன்றாக நம்பியின் குடும் பமும் ஆக, அதைதக் கண்டு மனம் வெபாறாத 
நஞ்சுண்ட கண்டன், அந்தக் குடும்பத்தைதயும் தாஜேன ஜேமற்வெகாண்டு நடத்துவானாயினன்.

‘இப்படி எத்ததைன நாட்கள் அண்ணா, உங்களால் எங்கதைளக் கட்டிக் காக்க முடியும்?’ என்று ஒரு நாள் 
சுடர்க் வெகாடிSாகப்பட்டவள் ஜேகட்க, ‘எனக்வெகன்ன, வெபண்டாட்டிSா பிள்தைளSா? இருப்பது ஒஜேர 
வெபட்டி, ஒஜேர படுக்தைக; அவற்தைறயும் இங்ஜேக வெகாண்டு வந்து ஜேபாட்டு விட்டால் இப்ஜேபாது நான் 
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இருக்கும் அதைறயின் வாடதைகயும் மிச்சம்!' என்று அவன் தன் வெபட்டிதைSயும் படுக்தைகதைSயும் வெகாண்டு
வந்து அங்ஜேக ஜேபாட்டுவிட்டு, 'உன்னுதைடS குழந்தைதகள் ததைலவெSடுக்கும் வதைர, என்னால் முடிந்த 
வதைர உனக்கு நான் உதவுகிஜேறன்; நீயும் தைதSல் வெமஷிதைனக் வெகாஞ்ச நாட்களுக்குக் கட்டிக்வெகாண்டு 
அழு. அதற்குப் பின் உன் பாடு, குழந்தைதகள் பாடு!' என்று வெசால்ல, பிறந்தகம் என்று ஒன்று இல்லாத 
சுடர்க்வெகாடியும் 'சரி' என்று அதற்குச் சம்மதிப்பாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன நம்பிSாகப்பட்டவதைன மனஜேநாய் மருத்துவ விடுதியில் ஜேசர்த்துவிட்டு, அந்தக் 
குடும்பத்தைத நஞ்சுண்டகண்டனாகப்பட்டவன் நடத்திவருங்காதைலயில், பிறர் வாழ்ந்தாலும் 
வெபாறுக்காத, வெகட்டாலும் தாங்காத ஈனப் பிறவிகள் சில ஒரு நாள் குழாSடியில் ஒன்று கூடி, 
சுடர்க்வெகாடியின் வீட்தைடச் சுட்டிச் சுட்டிக் காட்டி ஏஜேதா ஜேபச, 'அது என்ன ஜேபச்சு?' என்பதற்காகத்தாஜேன 
அவளும் அவனும் கவனிப்பாராயினர்.

‘வெதரியுமா, ஜேசதி?' என்றது அந்த ஈனப் பிறவிகளில் ஒன்று.

‘வெதரியுஜேம! அந்த நஞ்சுண்டகண்டனுக்கும் சுடர்க் வெகாடிக்கும் வெராம்ப நாளாகஜேவ உறவாம்; அவர்கள் 
இருவரும் ஜேசர்ந்துதான் அந்த நம்பிக்கு ஏஜேதா மருந்து வாங்கிக் வெகாடுத்து அவதைனப் தைபத்திSமாக்கி 
விட்டார்களாம்!' என்றது இன்வெனான்று.

'அதுதாஜேன பார்த்ஜேதன், ஜேசாழிSன் குடுமி சும்மா ஆடுமா?’ என்றது மற்வெறான்று.

‘அது எப்படி ஆடும்?’ என்றது மற்றும் ஒன்று.

அதற்குப் பின் எல்லாருமாகச் ஜேசர்ந்து 'கலகல'வெவனச் சிரித்த அந்தச் சிரிப்பு, சுடர்க்வெகாடியின் 
வெநஞ்சிஜேல வெநருப்தைப வாரிக் வெகாட்டிSதுஜேபால் இருக்கஜேவ, ‘என்னால் தாஜேன அந்த உத்தமருக்கு இந்த 
அபவாதம்?’ என அவள் நிதைனப்பாளாயினள்; 'என்னால்தாஜேன அந்த உத்தமிக்கு இந்த அபவாதம்!’ என 
அவன் நிதைனப்பானாயினன். இப்படிSாகத்தாஜேன இருவரும் ஒருவருக்வெகாருவர் வெதரிSாமல் 
ஒருவதைரப் பற்றி ஒருவர் நிதைனத்து வருந்திக் வெகாண்டிருக்குங்காதைலயில், ஒரு நாள் சுடர்க்வெகாடிSாகப் 
பட்டவள் ஊராரின் அபவாதத்துக்கு அஞ்சித் தன் உயிதைரத்தாஜேன மாய்த்துக் வெகாள்ளத் துணிந்து அரளிக் 
வெகாட்தைடதைS அதைரத்துத் தண்ணிரில் கலக்கிக் குடிக்கப் ஜேபாக, அதுகாதைல அவள் குழந்தைதகளில் 
ஒன்று, ‘அம்மா!’ என்று அவதைள அதைழத்துக் வெகாண்ஜேட வந்து அவளுதைடS கால்கதைளக் கட்டிப் பிடிக்க,
அவள் தன் தைகயிலிருந்த குவதைளதைSக் கீஜேழ தைவத்துவிட்டு, ‘என் கண்ஜேண! என்று அதைதத் தூக்கி 
அதைணத்துக்வெகாள்ள, உள்ளமுருகும் அந்தக் காட்சிதைSப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட வந்த நஞ்சுண்டகண்டன் 
விஷSத்தைத ஒருவாறு புரிந்துவெகாண்டு, அவள் கீஜேழ தைவத்த அரளிக் வெகாட்தைடத் திரவத்தைத எடுத்துச் 
சட்வெடன்று குடித்துவிட்டு, 'பழிக்கு அஞ்சிச் சாக ஜேவண்டிSவள் நீ அல்ல; நான்தான். ஏவெனனில், 
எனக்குப் பின்னால் எனக்காக அழ இந்த உலகத்தில் Sாரும் கிதைடSாது; உனக்காக அழ உன்னுதைடS 
குழந்தைதகள் இருக்கின்றன. அவற்தைறக் காப்பாற்று; உன் கதைடசி மூச்சு உள்ளவதைர காப்பாற்று!' என்று 
வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட மSங்கிக் கீஜேழ விழுந்து கண்தைண மூட, 'ஐஜேSா, அண்ணா! உங்களுக்காக நான் 
அழுஜேவன்; என் காலவெமல்லாம் அழுஜேவன்!’ என்று அவன்ஜேமல் விழுந்து அவள் புரண்டு புரண்டு 
அழுவாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘பழிக்கு அஞ்சி சாக ஜேவண்டிSது அவளா, 
அவனா?' என விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'இருவரும் அல்ல; ஒரு பாவமும் அறிSாத அவர்கதைளப் 
பழிக்கு உள்ளாக்கிS சமூகம்தான்!' என விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, 
மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க... காண்க... காண்க...
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13. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

தருமராசன் கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பதின்மூன்றாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'தருமபுரி, தருமபுரி, தருமபுரி என்று 
வெசால்லா நின்ற ஊரிஜேல, 'தருமராசன், தருமராசன்' என்று ஒரு தருமராசன் உண்டு. அந்த 
தருமராசனாகப்பட்டவர், தருமபுரீஸ்வரர் ஜேகாயிலுக்கு நாள் தவறாமல் ஜேபாய் வருவதுண்டு. அப்படிப் 
ஜேபாய் வரும்ஜேபாவெதல்லாம் அங்குள்ள பிச்தைசக்காரர்களுக்கு அவர் ததைலக்கு ஒரு தைபசா வீதம் தருமம் 
வெசய்துவிட்டு வருவதும், அதற்காக அவர்கள் அவதைரக் கண்டதும் ஜேதனில் ஈ வெமாய்ப்பதுஜேபால் வந்து 
வெமாய்த்துக் வெகாள்வதும் வழக்கமாயிருந்து வந்தது. இந்த வழக்கத்துக்கு விஜேராதமாய் அவர் ஒரு நாள் 
ததைலக்கு ஒரு தைபசா தருமம் வெசய்வதற்குப் பதிலாகப் பத்துப் தைபசா தருமம் வெசய்S, 'இது என்ன 
ஆச்சச்சரிSம்!’ என்று அவதைரச் சூழ்ந்து நின்ற பிச்தைசக்காரர்களில் ஒருவன் சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, அந்த 
வழிஜேS புன்னதைக சிந்திSவண்ணம் 'தவனம், தவனம்’ என்னும் ஜேபர் வெகாண்ட ஜேபரழகி ஒருத்தி வந்து 
வெகாண்டிருப்பதைதக் கண்டு, அவன் அப்படிஜேS அSர்ந்து ஜேபாய் நிற்பானாயினன்.

இவன் இங்ஙனம் நிற்க, ‘அண்ணலும் ஜேநாக்கினான், அவளும் ஜேநாக்கினாள்' என்பதற்காகத்தாஜேன 
தருமராசன் அவதைள ஜேநாக்க, அவளும் தருமராசதைன ஜேநாக்க, ‘புனிதமான ஜேகாயிலில், புனிதமான காதல்
அரும்பிவிட்டது’ என எண்ணிப் பூரித்துப் ஜேபானவராய், அவர் அவதைளத் திரும்பித் திரும்பிப் 
பார்த்துக்வெகாண்ஜேட வெசன்று, அங்கிருந்த ஒரு தூணில் ஜேமாதிக்வெகாண்ட பின் தன் நிதைனவுக்கு வந்து, தன் 
வழிஜேS வெசல்வாராயினர்.

இவர் இங்ஙனம் வெசல்ல, அந்தப் பிச்தைசக்காரஜேனா வெமல்ல தவனத்தைத வெநருங்கி, 'அம்மா, ஒரு 
விண்ணப்பம்!’ என்று கூனிக் குறுகி நின்றானாயினன்.

‘என்ன விண்ணப்பம்?'

‘தினம் தினம் நீங்கள் இந்தக் ஜேகாயிலுக்கு வந்து வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டும். தாஜேS!'

‘ஏன்?'

‘உங்கதைளப் பார்த்தால் ஒரு தைபசா ஜேபாடும் மவராசர்கள் கூடப் பத்துப் தைபசா ஜேபாடுகிறார்கள்!' என 
அவன் ததைலதைSச் வெசாறிந்து வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 'அதற்வெகன்ன, வருகிஜேறன்; எனக்கும் எண்ணி நாற்பது
நாட்கள் இந்தக் ஜேகாயிதைலச் சுற்றி வரஜேவண்டியிருக்கிறது!’ என்பதாகத்தாஜேன அவளும் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்லி விட்டுச் வெசல்வாளாயினள்.

இப்படிSாகத்தாஜேன தவனமும் தருமராசனும் தினம் தினம் ஜேகாயிலில் சந்திக்க, ஒரு நாள் 
தருமராசனாகப் பட்டவர் ஆதைசதைS அடக்க முடிSாமல் அவதைள அணுகி, ‘கண்ஜேணாடு கண் 
ஜேபசிக்வெகாண்டிருந்தால் மட்டும் ஜேபாதுமா? வாயும் ஜேபச ஜேவண்டாமா?' எனக் ஜேகட்டு 'இளி, இளி’ என 
இளிக்க, அவள் திடுக்கிட்டு, ‘என்னத்தைதப் ஜேபசச் வெசால்கிறீர்கள்?' என எரிந்து விழுவாளாயினள்.

தருமராசன் ஒன்றும் புரிSாமல், ‘எனக்காகத்தாஜேன நீ தினம் தினம் இங்ஜேக வருகிறாய்?’ எனப் பின்னும் 
ஜேகட்க, ‘முகதைரதைSப் பார் முகதைரதைS! உமக்காக நான் ஏன் வருகிஜேறன்? ஜேபாம் ஐSா, ஜேபாம்!' என 
அவள் பின்னும் அலட்சிSமாகச் வெசால்லிவிட்டு நடக்க, ‘அடக் கடவுஜேள! ‘காதல் ஒரு கனவு’ 
என்கிறார்கஜேள, அது இதுதானா? என அவர் பத்துப் தைபசாவுக்குப் பதிலாக ஒரு தைபசா 
தருமம் வெசய்Sக்கூட மறந்து வெவளிஜேS வெசல்ல, ‘சாமி, சாமி!’ என அவதைரத் வெதாடர்ந்து வெசன்ற 
பிச்தைசக்காரர்கள் ஒன்றும் கிதைடக்காமல் திரும்பி, ‘நாம் வெகாடுத்து தைவத்தது அவ்வளவுதான்!' எனத் 
தங்கதைளத் தாங்கஜேள ஜேதற்றிக் வெகாள்வாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘தருமம் எதற்காகச் வெசய்S ஜேவண்டும்?’ என 
விக்கிரமாதித் ததைரக் ஜேகட்க, 'புண்ணிSத்துக்காகச் வெசய்S ஜேவண்டும்; வெபருதைமக்காகச் வெசய்Sக் கூடாது!’
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என விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தில் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது என்றவாறு...... என்றவாறு...... என்றவாறு..…
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14. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

பார்வதி கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பதினான்காவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'பார்வதி, பார்வதி' என்ற பாதைவ ஒருத்தி 
எங்கள் பக்கத்திஜேல இருந்தாள். எண்ணிப் பதினாறு வSது முடியு முன்னஜேர அவள் பக்கத்து வீட்டுப் 
தைபSனான பரஞ்ஜேசாதிதைSப் பார்த்து, ‘பக்கத்து வீட்டுப் பருவ மச்சான், பார்தைவயிஜேல படம் பிடிச்சான்!'
என்று தன் வீட்டு வெமாட்தைட மாடியில் நின்று பாட, பதிலுக்கு அவனும், ‘பாவாதைட தாவணியில் பார்த்த
உருவமா? பூவாதைட ஜேபாட்டு வர, பூத்த பருவமா?' என்று வெமாட்தைட மாடியில் நின்று பாட, 'எங்ஜேக, 
எப்வெபாழுது Sார் கிதைடப்பார்கள்?' என்று ஜேவறுஜேவதைல ஒன்றும் இல்லாமல் காத்துக் வெகாண்டிருந்த 
காதலாகப்பட்டது, அன்ஜேற அவர்களுக்கிதைடயில் ஜேதான்றி, ஊன்றி, முதைள விட்டு, இதைல விட்டு, 
வெசடிSாகி, மரமாகி, பூத்து, காய்த்து, பழுக்கும் வதைர ஆனந்தமாகத் தூங்கிக் வெகாண்டிருந்த அவளுதைடS 
வெபற்ஜேறார், திடீவெரன்று ஒருநாள் விழித்துக்வெகாண்டு, ‘அப்படிSா சமாசாரம்? ஆச்சா, ஜேபாச்சா?’ என்று 
அங்வெகாரு காலும், இங்வெகாரு காலும் எடுத்து தைவத்துக் 'குதி, குதி' என்று குதிக்க, ‘சும்மா நிறுத்துங்கள்!' 
என்பதாகத்தாஜேன முச்சந்தியில் தைக காட்டி வண்டிகதைள நிறுத்தும் ஜேபாலீஸ்காரன்ஜேபால் அவள் தன் 
வெபற்ஜேறாதைர அலட்சிSமாகக் தைக காட்டி நிறுத்துவாளாயினள்.

‘பள்ளிக்கூடம் ஜேபாகிஜேறன் என்று வெசால்லிவிட்டு, ஜேநற்று நீ அந்தப் பSஜேலாடு எங்ஜேகSடி, ஜேபானாய்?' 
என்பதாகத்தாஜேன தாSாகப்பட்டவள் சீற, 'நான் ஒன்றும் அந்தப் பSஜேலாடு ஜேபாகவில்தைல; 
வாத்திSாரம்மாஜேவாடு ‘எக்ஸ்கர்ஷன்'தான் ஜேபாயிருந்ஜேதன்!' என்பதாகத்தாஜேன மகளாகப்பட்டவள் 
'காதல் வெபாய்'களில் ஒன்தைறச் வெசால்லி, அவள் வாதைS அடக்குவாளாயினள்.

‘இப்படிப் ஜேபாய்ப் ஜேபாய்த்தான் அவள் ஒவ்வெவாரு வகுப்பிலும் இரண்டிரண்டு வருஷங்கள் 
உட்கார்ந்திருக்கிறாள் ஜேபால் இருக்கிறது!' என்பதாகத்தாஜேன தகப்பனாராகப் பட்டவர் திருவாய் மலர, 
'நானா உட்கார்ந்திருக்கிஜேறன்? அவர்கள் உட்கார தைவத்தால் அதற்கு நான் என்ன வெசய்வதாம்?’ 
என்பதாகத்தாஜேன மகளாகப்பட்டவளும் தன் பவளவாய் திறந்து, பதவிசாகச் வெசால்வாளாயினள்.

‘காஜேல5ுக்குப் ஜேபானால்தான் இப்படிவெSல்லாம் நடக்கும் என்பார்கள்: தைஹஸ்கூலிஜேலஜேS இப்படி 
நடக்கிறஜேத?' என்று தாSார் மூக்கின்ஜேமல் விரதைல தைவக்க, ‘காலம் அப்படி இருக்குடி! எலிவெமண்டரி 
ஸ்கூலிஜேலஜேS இப்படிவெSல்லாம் நடந்தாலும் இப்ஜேபாது ஆச்சரிSப் படுவதற்கில்தைல!’ என்று 
தகப்பனார் தம் ததைலயில் தைகதைS தைவத்துக்வெகாண்டு உட்காருவாராயினர்.

‘அவன் என்ன 5ாதிஜேSா, இழஜேவா வெதரிSவில்தைலஜேS? ஒஜேர 5ாதிSாயிருந்தாலும் மானம் ஜேபாவதற்கு 
முன்னால் மூன்று முடிச்தைசப் ஜேபாட்டு விட்டுவிடலாம்' என்று தாSாகப்பட்டவள் வெசால்ல, 'அதற்கும் 
பதிவெனட்டு வSதாவது ஆக ஜேவண்டாமா? எதற்கும் உன் மகதைளக் ஜேகட்டுப் பார், அவன் என்ன 5ாதி 
என்று?' 'அவன் என்ன 5ாதிSடி?’ என்று மகதைளக் ஜேகட்க, அவள் 'இப்படியும் ஒரு முண்டம் இருக்குமா?’
என்பதுஜேபால் தன்தைன மட்டுஜேம புத்திசாலி என்று நிதைனத்துக்வெகாண்டு 'களுக்'வெகன்று சிரிக்க, தாSார் 
ஒன்றும் புரிSாமல், ‘என்னடி, சிரிக்கிறாய்?' என்று ஜேகட்க, ‘5ாதி மதத்தைதவெSல்லாம் பார்த்துக்வெகாண்டு 
காதல் பிறப்பதில்தைல அம்மா, காதல் பிறப்பதில்தைல!' என்பதாகத் தாஜேன, தான் படித்த 
கதைதகளிலிருந்தும், பார்த்த சினிமாக்களிலிருந்தும் கண்ட உண்தைமதைS அவள் பளிச் வெசன்று எடுத்துச் 
வெசால்ல, 'அப்படிவெSன்றால் அவன் ஒரு 5ாதி, நீ ஒரு 5ாதிSா?' என்பதாகத்தாஜேன தாSார் ஜேமலும் ஒரு 
‘பிற்ஜேபாக்குக் ஜேகள்வி'தைSக் ஜேகட்டு தைவக்க, 'ஆமாம், ஆமாம், ஆமாம்!' என்று அவள் தன் 'முற்ஜேபாக்குப்
பதி'தைல ஒரு முதைறக்கு மும்முதைறSாகச் வெசால்லி தைவப்பாளாயினள்.

இதைதக் ஜேகட்டதும், 'நடக்காது; இந்தக் கலிSாணம் என் உயிருள்ளவதைர நடக்கஜேவ நடக்காது!’ என்று 
தகப்பனார் அழுத்தம் திருத்தமாகச் வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட ஒரு துள்ளுத் துள்ளி எழுந்து நிற்க, 
'நடக்காவிட்டால் என்தைன நீங்கள் உயிஜேராடு பார்க்க முடிSாது!’ என்று மகளும் அழுத்தம் திருத்தமாக 
ஒரு விள்ளு விள்ளிச் வெசால்லி, அவதைரப் பSமுறுத்துவாளாயினள்.
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‘இப்படிப்பட்ட வெபண்தைண உயிஜேராடு பார்ப்பதும் ஒன்றுதான்; உயிரில்லாமல் பார்ப்பதும் ஒன்றுதான்!' 
என்று தகப்பனாராகப்பட்டவர் வெசால்ல, 'மணந்தால் நான் அவதைரத்தான் மணப்ஜேபன்; இல்லாவிட்டால்
மரணத்தைதத் தழுவுஜேவன்!’ என்று மகளாகப்பட்டவள் தான் கற்ற சினிமா வசனங்களிலிருந்து ஒரு 
வசனத்தைத எடுத்து அவருக்கு முன்னால் வீச, 'ஐஜேSா, அப்படிவெSல்லாம் வெசய்து விடாஜேதடி Sம்மா!’ 
என்று அவள் தாSாராகப்பட்டவள் அவதைளக் கட்டித் தழுவிக் வெகாண்டு கண்ணீர் வடிப்பாளாயினள்.

பார்த்தார் தகப்பனார்; ‘பக்கத்து வீட்டு பருவ மச்சா’தைனயும், ‘பாவாதைட தாவணியில் பார்த்த 
உருவ'த்தைதயும் எப்படிப் பிரிப்பவெதன்று ஜேSாசித்தார். அதற்கு முதற்படிSாகப் 'படித்தது ஜேபாதும், என் 
அருதைம மகஜேள!' என்று தம் மகதைளப் பள்ளிக்கூடத்தைத விட்டு நிறுத்தினார். நிறுத்திSபின் அவளுக்குப் 
‘பால் கசக்கிறதா, படுக்தைக ஜேநாகிறதா?’ என்று கவனித்தார்; 'இல்தைல' என்று வெதரிந்தது. அஜேத மாதிரி 
பக்கத்து வீட்டுப் தைபSன் அவதைளப் பார்க்காத ஏக்கத்தால் ‘பாகாய் உருகுகிறானா, துரும்பாய் 
இதைளக்கிறானா?' என்று பார்த்தார்; அவன் பலூனாய்ப் பருத்து வந்ததைதக் கண்டு பரம 
திருப்திSதைடந்தார். ஆனாலும், ‘அன்புள்ள அத்தான் ஆதைசக்ஜேகார் கடிதம்’ என்று இங்கிருந்தும், 
‘உன்தைனக் கண் ஜேதடுஜேத! உன் எழில் காணஜேவ, என் உளம் நாடுஜேத!' என்று அங்கிருந்தும் 'கடிதம் விடு 
தூது’ நடக்க, அந்தத் துதிலிருந்தும் தப்பவதற்காக அவர் தம் வீட்தைட மாற்றினார். அப்ஜேபாதும் அந்தத் 
தூது நிற்காமல் தபால் இலாகாவினர் தைகக்குப் ஜேபாய்ச் ஜேசர, அதைத அவர்கள் ஒழுங்காகச் வெசய்Sாமல் 
பிள்தைளயின் கடிதத்தைதப் வெபண்தைணப் வெபற்றவர்களிடமும், வெபண்ணின் கடிதத்தைதப் பிள்தைளதைSப் 
வெபற்றவர்களிடமும் வெகாடுக்க, உடஜேன பிள்தைளயின் தகப்பனார் துடிப்பதற்கு மீதைசயில்லாத 
குதைறதைSத் தம் குடுமிதைS அவிழ்த்துப் பட்வெடன்று ஒரு தட்டுத்தட்டி முடிவதில் தீர்த்துக்வெகாண்டு 
வெபண்தைணப் வெபற்றவதைரத் ஜேதடி வர, 'என்ன சங்கதி?’ என்று இவர் அவதைர விசாரிக்க, ‘உம்முதைடS 
வெபண்தைண அடக்கி தைவயும்! மரிSாதைதSாகச் வெசால்கிஜேறன்; உம்முதைடS வெபண்தைண அடக்கி தைவயும்!'
என்று அவர் ‘ருத்திர தாண்டவம்’ ஆட, ‘Sாரிடம் வெசால்கிறீர்? நீர் முதலில் உம்முதைடS தைபSதைன 
அடக்கி தைவயும்!' என்று இவர் ‘ஊழிக்கூத்'ஜேத ஆட, அதற்குள் அவருதைடS சகதர்மிணி 'தா, தைத’ என்று 
அங்ஜேக வந்து, ‘என்னதான் இருந்தாலும் இப்படிSா? ஆற்ற மாட்டாமல் வெபண்தைணப் வெபற்றுக் 
வெகாண்டவர்களுக்கு அகமுதைடSான் ஜேதடி தைவக்கவும் அறிவு இருக்க ஜேவண்டாமா? அதற்காக 
இப்படிSா ஊதைர ஜேமS விடுவது? தூ!’ என்று கீஜேழ துப்ப, 'Sாதைரப் பார்த்துக் கீஜேழ துப்புகிறாய்? 
அSலான் வீட்டுப் வெபண்ணின் ததைலயில் தைக தைவக்கும் அழகான பிள்தைளதைSப் வெபற்று தைவத்துக் 
வெகாண்டிருக்கும் நீSா என்தைனப் பார்த்துக் கீஜேழ துப்புகிறாய்? உன் மூஞ்சியிஜேலஜேS நான் துப்புகிஜேறன். 
பார்! தூ!’ என்று இவருதைடS மதைனவி அவள் முகத்திஜேலஜேS துப்ப, இருவரும் ஒருவர் ததைல முடிதைS 
ஒருவர் வதைளத்துப் பிடித்துக்வெகாண்டு, முடிந்த மட்டும் அடித்துக் வெகாள்வாராயினர்.

தாங்கள் குடுமிதைSப் பிடித்துக் வெகாள்வதற்குப் பதிலாகத் தங்கள் மதைனவிமார் இருவரும் 
ததைலமுடிதைSப் பிடித்துக் வெகாண்டு நிற்பதைதக் கண்ட கணவன்மார் அப்படிஜேS திதைகத்துப் ஜேபாய் நிற்க, 
அதற்குள் அவர்கள் இருவரும் ஒருவர் சவுரிதைS ஒருவர் பிடுங்கிக் தைகயில் தைவத்துக் வெகாண்டு, 
'மரிSாதைதSாக என் சவுரிதைSக் வெகாடுடி!’ என்று அவதைள இவளும், 'மரிSாதைதSாக என் சவுரிதைSக் 
வெகாடுடி’ என்று இவதைள அவளும் இதைரக்க இதைரக்கக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டு நிற்பாராயினர்.

இந்தச் சமSத்தில் தங்கள் மதைனவிமாரின் உண்தைமSான முடியின் அளதைவ உள்ளது உள்ளவாறு 
வெதரிந்து வெகாண்ட கணவன்மார் இருவரும் தங்களுக்குள்ஜேள சிரித்தபடி அவர்களுக்கிதைடஜேS புகுந்து, 
அவளுதைடS சவுரிதைS இவளிடமும், இவளுதைடS சவுரிதைS அவளிடமும் வாங்கிக் வெகாடுத்து விட்டுத் 
தங்கள் தங்கள் வீடு ஜேநாக்கி நடக்க, ‘கலிSாணத்தின் ஜேபாது நடக்க ஜேவண்டிS சம்பந்தி சண்தைட 
இப்ஜேபாஜேத நடந்துவிட்டதால் இனி கலிSாணம் நடக்க ஜேவண்டிSதுதான் பாக்கி!' என்று நிதைனத்த 
காதலர்கள் இருவரும் தங்கதைளப் பார்த்து ஊர் சிரிப்பதைத மறந்து, தங்கதைளத் தாங்கஜேள பார்த்துச் 
சிரித்துக் வெகாள்வாராயினர்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இவர்களுதைடS காதல் 'ஊர் அறிந்த ரகசிS'மாய்ப் ஜேபாக, வெபண்தைணப் வெபற்றவர் 
அப்ஜேபாதும் தம் பிடிவாதத்தைத விடாமல் தம்முதைடS வெபண்தைண ஜேவறு ஒர் ஊருக்கு 
அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அங்ஜேக 'பரமசிவம், பரமசிவம்’ என்ற ஒரு தைபSதைனப் பார்த்து, அவன் 
ததைலயில் பார்வதிதைSப் பலவந்தமாகக் கட்டி தைவத்து தம் கடதைமதைSத் தீர்த்துக்வெகாண்டஜேதாடு, 
5ாதிதைSயும் ஒருவாறு காப்பாற்றி தைவப்பாராயினர்.

இந்தச் வெசய்திதைS அறிந்தான் பரஞ்ஜேசாதி; இப்படி நடந்த பின் ஒரு காதலன் என்ன வெசய்S ஜேவண்டும் 
என்பதைதச் சாவுச் ஜேசதிதைSக் கூட சந்ஜேதாஷமாக வெவளியிடும் ஒரு தினசரிதைSத் தினந்ஜேதாறும் படித்து 
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வந்ததன் காரணமாகத் வெதரிந்து தைவத்துக் வெகாண்டிருந்த அவன், ஒரு பாழுங்கிணற்தைறத் ஜேதடினான்; 
கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு துளி விஷத்தைதத் ஜேதடினான்; கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு முழம் கயிற்தைறத் 
ஜேதடினான்; கிதைடத்தது. அவ்வளவுதான் ‘ஏன், காதலித்ஜேதாம்?' என்று வெதரிSாமல், ‘ஏன் சாகிஜேறாம்?’ 
என்று கூடத் வெதரிSாமல், பதிவெனட்டு வSதுகூட நிரம்பாத அந்தப் பாவி மகன் தன் கழுத்தில் அந்தக் 
கயிற்தைறச் சுருக்கிட்டுக் வெகாண்டு வெதாங்கிவிட்டான்!

இந்தச் வெசய்திதைS அறிந்தாள் பார்வதி; இப்படி நடந்த பின் ஒரு காதலி என்ன வெசய்S ஜேவண்டும் 
என்பதைத, தான் ஏற்வெகனஜேவ பார்த்த பல சினிமாப் படங்களிலிருந்து வெதரிந்து தைவத்துக் வெகாண்டிருந்த 
அவள், ஒரு முழம் கயிற்தைறத் ஜேதடினாள்; கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு துளி விஷத்தைதத் ஜேதடினாள்; 
கிதைடக்கவில்தைல. ஒரு பாழுங்கிணற்தைறத் ஜேதடினாள்; கிதைடத்தது. அவ்வளவுதான்; ‘ஏன் 
காதலித்ஜேதாம்?’ என்று வெதரிSாமல், ‘ஏன் சாகிஜேறாம்?' என்றுகூடத் வெதரிSாமல், அந்தப் பதினாறு வSது 
பாவி மகள் பாழுங் கிணற்றிஜேல விழுந்து சாக, ‘அது தற்வெசSலாக நிகழ்ந்த விபத்து!’ என்று கதைத கட்டி, 
அவள் வெபற்ஜேறார் தற்வெகாதைல வெசய்துவெகாண்ட குற்றத்திலிருந்து தங்கள் மகதைளயும் தங்கதைளயும் 
ஒருங்ஜேக காத்துக்வெகாண்டு அதைமதியுறுவாராயினர்.

இந்த அருதைமSான சந்தர்ப்பத்தைத எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருந்ததுஜேபால் சீர்திருத்தவாதிகள் சிலர் 
கடச்சுட வந்து, சுடுகாட்டிஜேலஜேS சுடச்சுட ஒரு கூட்டத்தைதக் கூட்டி, ‘பலி! 5ாதி வெவறிக்கு இரு இளம் 
உயிர்கள் பலி!' என்று சுடச் சுடப் ஜேபச, '5ாதி வெவறிக்கு என்று மட்டும் வெசால்லாதீர்கள்; பதிவெனட்டு 
வSதுக்கு முன்னஜேர காதலிக்க ஆரம்பித்துவிட்ட அறிSாதைமக்குப் பலி, அசட்டுத்தனத்துக்குப் பலி, 
அதிகப்பிரசங்கித்தனத்துக்குப் பலி என்றும் வெசால்லுங்கள்!' என்பதாகத்தாஜேன அங்கிருந்த ஒரு 
வெபரிSவர் அதைத மறுத்துச் வெசால்ல, 'அடி, அந்தப் பழம் பஞ்சாங்கத்தைத! உதைத, அந்த மூடப் பழக்க 
வழக்கத்தைத!’ என்று அவர்கள் அவதைர விரட்டிக்வெகாண்டு ஓடுவாராயினர்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன இவர்கள் கதைத முடிS, உண்தைமதைS அறிSாத பரமசிவம் தன் மதைனவியின் 
மரணத்தால் மனம் உதைடந்து, ‘என் மதைனவிதைSப் பலி வெகாண்ட பாழுங் கிணற்றுக்கு நானும் 
பலிSாஜேவன்!' என்று பலிSாக, அது சீர்திருத்தவாதிகள் உள்பட அதைனவதைரயுஜேம சிந்ததைனக்குள் 
ஆழ்த்துவதாயிற்று.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘பார்வதிக்காகப் பரஞ்ஜேசாதி வெசத்தான்; 
பரஞ்ஜேசாதிக்காகப் பார்வதி வெசத்தாள்; பரமசிவம் ஏன் வெசத்தான்?' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 
‘அறிவில்லாமல் வெசத்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் 
ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டுவிட்டது காண்க... காண்க... காண்க…
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15. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

பஜேராபகாரி கதைத

‘விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பதிதைனந்தாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'தSாநிதி, தSாநிதி' என்று ஒரு 'தனி 
மனிதன்’ தரங்கம்பாடியிஜேல உண்டு. வாழ்க்தைகயில் மட்டுமல்ல, வாழும் முதைறயிலும் 'தனி 
மனித'னாகஜேவ இருந்து வந்த அவன், Sாராவது ஏதாவது ஒர் உதவி ஜேகாரித் தன்னிடம் வந்தால், தன்னால்
முடிந்தவதைர அந்த உதவிதைS அவர்களுக்குத் தட்டாமல் வெசய்வதுண்டு. இதனால் 'பஜேராபகாரி’ என்று 
அந்தப் பக்கத்தில் வெபSர் எடுத்து வந்த அவன், ஒரு நாள் இரவு எங்ஜேகஜேSா ஜேபாய்விட்டுத் தன் ஊருக்குத் 
திரும்பி வந்து வெகாண்டிருக்க, அதுகாதைல, 'ஐSா, ஐSா!’ என்று ஒர் அவலக் குரல் ஒலிக்க, அதுஜேகட்டு 
அவன் திரும்பிப் பார்க்க, பூட்டிS வீட்டுக்குள்ஜேள இருந்த ஒருவன், 'உங்கதைளத்தான் ஐSா, இங்ஜேக 
வாருங்கள், ஐSா!’ என்று அவதைனத் தீனக் குரலில் அதைழப்பானாயினன்.

‘என்ன சங்கதி?’ என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட பஜேராபகாரி அவதைன வெநருங்க, ‘இப்படியும் ஒர் அநிSாSம் 
நடக்க நீர் பார்த்ததுண்டா? மதைனவிதைSப் பிரசவத்துக்காகப் பிறந்தகத்துக்கு அனுப்பிவிட்டுத் தன்னந் 
தனிSாக நான் வீட்டில் இருந்ஜேதன். Sாஜேரா ஒரு திருடன் வந்து என்தைனப் பSமுறுத்தி, 'எங்ஜேக சாவி?' 
என்று ஜேகட்க, ‘இஜேதா இருக்கிறது, அஜேதா இருக்கிறது!' என்று நான் சாவிதைSத் ஜேதடுபவன் ஜேபால் 
வெமல்ல வெவளிஜேS வந்து அவதைன உள்ஜேள தள்ளிப் பூட்டி விட்டுப் ஜேபாலீசுக்குத் தகவல் வெகாடுக்க 
முSல, அதற்குள் அந்தப் பாவி தைகக்குக் கிதைடத்ததைதச் சுருட்டிக் வெகாண்டு என்தைன உள்ஜேள தள்ளிப் 
பூட்டிவிட்டுப் ஜேபாய் விட்டான், ஐSா!' என்று அவன் ‘ஜேகா'வெவன்று கதற, ‘அழாஜேத தம்பி, அழாஜேத! 
ஜேவறு ஏதாவது ஒரு சாவி இருந்தால் வெகாடு; நான் இந்த பூட்தைடத் திறந்து உன்தைன விடுவிக்கிஜேறன்!' 
என்று பஜேராபகாரி அவதைனத் ஜேதற்ற, அவன் மூக்தைகச் சிந்திக் வெகாண்ஜேட ஒரு சாவிக்குப் பதிலாக ஒரு 
வெகாத்துச் சாவிதைS எடுத்துப் பஜேராபகாரியிடம் வெகாடுக்க, அவற்றில் ஒன்தைறக் வெகாண்டு பூட்தைடத் 
திறந்துவிட்டு, ‘இந்தா தம்பி, பூட்டும் சாவியும். இனிஜேமல் நீ என்ன வெசய்S ஜேவண்டும் என்று 
நிதைனக்கிறாஜேSா, அதைதச் வெசய்துவெகாள்!' என்று பஜேராபகாரி பூட்தைடயும் சாவிதைSயும் அவனிடம் 
வெகாடுக்க, இனி நான் வெசய்Sஜேவண்டிSது இதுதான்!' என்று அவன் அந்தப் பஜேராபகாரிதைS உள்ஜேள 
தள்ளிப் பூட்டி விட்டுத் 'தப்பிஜேனாம்! பிதைழத்ஜேதாம்!' எனத் ததைல வெதறிக்க ஓடுவானாயினன்.

‘இவெதன்ன வம்பு? இப்படியும் ஏமாற்றுவார் இந்த உலகத்தில் உண்டா?' என்று பஜேராபகாரி திதைகக்க, 
அதுகாதைல நாதைலந்து ஜேபாலீசாருடன் அங்ஜேக வந்த ஒரு மூதாட்டி, 'இஜேதா இருக்கிறான் திருடன், இஜேதா 
இருக்கிறான் திருடன்!' என்று பஜேராபகாரிதைS அவர்களுக்குச் சுட்டிக் காட்டிக் வெகாண்ஜேட 
தன்னிடமிருந்த சாவிதைS எடுத்துப் பூட்தைடத் திறக்க, பஜேராபகாரி ஒன்றும் புரிSாமல் நடந்ததைதச் 
வெசால்ல, ‘தைகயும் களவுமாக அகப்பட்டுக் வெகாண்டு கதைதSா விடுகிறாய், கதைத? நட!' என்று ஜேபாலீசார் 
பஜேராபகாரியின் கழுத்தில் தைக தைவத்துத் தள்ளிக் வெகாண்டு ஜேபாலீஸ் நிதைலSத்துக்குச் வெசல்ல, 
திருடதைனச் சாமர்த்திSமாகப் பிடித்துப் ஜேபாலீசாரிடம் ஒப்பதைடத்த மூதாட்டிதைS அக்கம் பக்கத்தில் 
இருந்தவர்கவெளல்லாம் வாSாற, மனமாறப் பாராட்டி மகிழ்வாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘உபகாரம் வெசய்பவனுக்கு இந்த உலகத்தில் ஏன் 
இப்படி அபகாரம் வந்து ஜேசருகிறது?" என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'உண்தைம எது, வெபாய் எது 
என்று வெதரிந்துவெகாள்ள முடிSாத அளவுக்கு மனிதன் இப்ஜேபாது நடிக்கக் கற்றுக் வெகாண்டுவிட்டதால்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தில் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…

57



16. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

கருடன் வந்து கண் திறந்த கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பதினாறாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'ஆலகால விடத்தைதயும் நம்பலாம், 
ஆற்தைறயும் வெபருங் காற்தைறயும் நம்பலாம்' என்று ஆரம்பித்து, 'ஜேசதைல கட்டிS மாததைர நம்வெபாணாது 
வெமய், நம்வெபாணாது வெமய், நம்வெபாணாது வெமய், காணுஜேம!' என்று முடியும் ‘விஜேவக சிந்தாமணி' 
பாடதைல நீங்கள் ஜேகட்டிருக்கிறீர்களல்லவா? அந்தப் பாடதைல அப்படிஜேS பின்பற்றி நடந்து வந்த 
கணவன் ஒருவன் அதிராமப்பட்டினத்திஜேல உண்டு. ‘முத்து, முத்து’ என்று வெபSர் வெபற்றிருந்த 
அவனுக்கு, 'மாரி, மாரி' என்று ஒரு மதைனவி உண்டு. அந்த மதைனவி ஜேசதைல கட்டிSதால் தாஜேனா 
என்னஜேவா, அவன் அவதைள நம்புவஜேத இல்தைல. அது மட்டுமல்ல; 'அவள் எப்ஜேபாது தன்தைன விஷம் 
தைவத்துக் வெகான்று விடுவாஜேளா?' என்று ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஒவ்வெவாரு நிமிஷமும் 
பSந்துவெகாண்ஜேட இருந்த அவன், அவள் தனக்குப் பரிமாறும் உணதைவக்கூட உடஜேன எடுத்துச் 
சாப்பிடுவதில்தைல; நாய்க்ஜேகா, பூதைனக்ஜேகா முதலில் ஒரு பிடிதைS எடுத்து தைவத்து, அந்தப் பிடிதைS அது 
சாப்பிட்டு உயிருடன் இருந்த பின்னஜேர அவன் சாப்பிடுவான். இந்த விஷSம் அவளுக்குத் வெதரிSாது; 
அவளிடம் அவன் அதைதச் வெசால்லவும் இல்தைல. ஆகஜேவ 'வாயில்லாப் பிராணிகளிடத்தில் தன் 
கணவனுக்குள்ள பிரிSம்தான் அதற்குக் காரணம் ஜேபாலும்!' என்று அவள் எண்ணி 
வாளாவிருப்பாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன தன் உயிர் தன்னுதைடS மதைனவிSால் பறி ஜேபாகாமல் இருக்க, அவன் ஒவ்வெவாரு 
நிமிஷமும் எச்சரிக்தைகயுடன் இருந்து வெகாண்டிருந்த காதைலயில், ஒரு நாள் அவன் 
மதைனவிSாகப்பட்டவள் தன் ஊரில் அப்ஜேபாது நடந்து வெகாண்டிருந்த ‘மாரிSம்மன் திருவிழா'வுக்குத் 
தன்தைன அதைழத்துச் வெசல்லுமாறு தன்னுதைடS கணவதைன 'ஜேவண்டு, ஜேவண்டு' என்று ஜேவண்ட, ‘சரி' 
என்று அவனும் அதற்குச் சம்மதிக்க, ஒரு நாள் கால்நதைடப் பSணமுள்ள அந்த ஊருக்கு அவர்கள் 
இருவரும் மறு நாள் காதைல கட்டுச் சாதம் கட்டிக் வெகாண்டு நடந்ஜேத வெசல்வாராயினர்.

உச்சிப் வெபாழுது வந்ததும் அவர்கள் ஓர் ஆற்றங்கதைர ஆல மரத்தடியில் உட்கார்ந்து, தாங்கள் வெகாண்டு 
வந்த கட்டுச் சாதத்தைத அவிழ்க்க, 'நாய்க்கும் பூதைனக்கும் இப்ஜேபாது என்ன வெசய்Sப்ஜேபாகிறீர்கள்?' என்று
மதைனவிSாகப் பட்டவள் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, ‘ஏன், காகம் இல்தைலSா?' என்று 
கணவனாகப்பட்டவன், தன் தைகயில் ஒரு பிடி சாதத்தைத எடுத்துக்வெகாண்டு, ‘கா, கா' என்று கதைரS, 
அதைதக் ஜேகட்டுக் காகங்களும் ‘கா, கா’ என்று பதிலுக்குக் கதைரந்து வெகாண்ஜேட வந்து, அவன் தைவத்த 
ஜேசாற்தைற உண்டு உயிருடன் இருக்க, அதற்குப் பின்னஜேர அவன் அப்ஜேபாதும் உண்பானாயினன்.

அதுகாதைல தன் உணவுக்காக நல்ல பாம்பு ஒன்தைறத் தன்னுதைடS கால்களால் பற்றிக் வெகாண்டு வந்த 
கருடன் ஒன்று, அவன் ததைலக்கு ஜேமல் இருந்த மரக்கிதைள ஒன்றில் உட்கார்ந்து, தான் வெகாண்டு வந்த 
பாம்தைபக் வெகாத்தித் தின்ன முSல, அது வலி தாங்காமல் விஷத்தைதக் கக்க, அந்த விஷம் அவனுதைடS 
கட்டுச் ஜேசாற்றில் விழுந்து கலக்க, அதைதக் கவனிக்காமல் சாப்பிட்ட அவன், சிறிது ஜேநரத்தில் அப்படிஜேS 
மSங்கித் ததைரயில் சாய்வானாயினன்.

கணவன் கண்கள் பஞ்சதைடSத் ததைரயில் சாய்ந்ததைதக் கண்ட மதைனவி திடுக்கிட்டுச் சுற்றுமுற்றும் 
பார்க்க, அதுகாதைல கருடனின் காலடியில் இருந்த பாம்ஜேப நழுவிக் கட்டுச் சாதத்தில் விழ, அங்ஙனம் 
விழுந்த பாம்தைப அக்கணஜேம கருடன் பாய்ந்து வந்து மீண்டும் தன் கால்களால் பற்றிக் வெகாண்டு பறக்க, 
'ஐஜேSா, பாம்பின் விஷமல்லவா கட்டுச் சாதத்தில் விழுந்து கலந்துவிட்டதுஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று 
பதறித் துடித்த அவள், அங்குமிங்குமாகப் பித்துப் பிடித்தவள் ஜேபால் ஓட, அந்த வழிஜேS ஆற்றில் 
குளித்துவிட்டு வந்து வெகாண்டிருந்த சாமிSார் ஒருவர் அவதைளத் தடுத்து நிறுத்தி, ‘என்னம்மா, என்ன?’ 
என்று விசாரிக்க, அவள் கலங்கிS கண்களுடன் நடந்ததைதச் வெசால்ல, 'கவதைல ஜேவண்டாம். கடவுள் ஜேமல்
பாரத்தைதப் ஜேபாட்டுவிட்டு நீ ஜேபாய் உன் கணவனுக்கு அருகிஜேலஜேS இரு; இஜேதா, நான் வருகிஜேறன்!' 
என்று வெசால்லிவிட்டு எங்ஜேகஜேSா வெசன்ற அவர், சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் ஏஜேதா ஒரு பச்சிதைலயும் 
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தைகயுமாக வந்து, அதைதப் பிழிந்து அவன் வாயிலும் மூக்கிலும் விட்டுத் திப்பிதைS அவனுதைடS 
ததைலயின் உச்சியிஜேல தைவத்துக் கட்ட, அடுத்த ஐந்தாவது நிமிஷம் அவன் தூங்கி விழித்தவன் ஜேபால் 
எழுந்து உட்கார்ந்து, தனக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் உட்கார்ந்திருந்த சாமிSாதைரயும் சம்சாரத்தைதயும் மாறி 
மாறிப் பார்த்து விழிக்க, சாமிSார் நடந்ததைதச் வெசால்லிவிட்டு, 'இனிஜேமல் மரத்தடியில் உட்கார்ந்து 
எதைதயும் சாப்பிடாஜேத! ஒன்று, வெவட்ட வெவளியில் உட்கார்ந்து சாப்பிடு; இல்தைல வெSன்றால், ஜேமஜேல 
கூதைர ஜேவய்ந்த ஏதாவது ஓர் இடத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிடு!' என்று வெசால்லிவிட்டு நடக்க, 
‘இந்தாருங்கள், எனக்கு மாங்கல்Sப் பிச்தைச அளித்ததற்காக இதைதSாவது தைவத்துக் வெகாள்ளுங்கள்!' 
என்று மதைனவிSாகப்பட்டவள் தன் முந்தாதைனயில் முடிந்து தைவத்திருந்த ஐந்து ரூபா ஜேநாட்வெடான்தைற 
அவிழ்த்து எடுத்து அவரிடம் நீட்ட, 'இந்த மருந்து கடவுள் வெகாடுத்த மருந்து; இதைத நான் Sாருக்கும் 
காசுக்கு விற்பதில்தைல!' என்று சாமிSார் அதைத வாங்கிக்வெகாள்ளாமல் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட நடக்க, அவள் 
அவதைரஜேS கடவுளாக எண்ணி, அவர் வெசன்ற திக்கு ஜேநாக்கிக் தைகவெSடுத்துக் கும்பிடுவாளாயினள்.

தன்தைனயும் அறிSாமல் தன் கண்களில் நீர் மல்க அந்தக் காட்சிதைSப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட இருந்த 
கணவனாகப்பட்டவன், மதைனவி வெகாஞ்சமும் எதிர்பாராதவிதமாக அவதைள மார்புறத் 
தழுவிக்வெகாண்டு, 'இன்றுதான் எனக்குப் புத்தி வந்தது, மாரி!' என்று நாத் தழுதழுக்கச் வெசால்ல, ‘ஏன், 
என்ன நடந்தது?’ என்று அவள் ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, ‘மதைனவி கணவனின் உயிதைர வாங்க 
வந்தவள் அல்ல, வெகாடுக்க வந்தவள் என்பதைத நான் இன்றுதான் உணர்ந்ஜேதன்!' என்று அவன் பின்னும் 
வெசால்லி அவதைள இறுகத்தழுவ, 'இத்ததைன நாள் வதைர?’ என்று அவள் பின்னும் ஜேகட்க, ‘நீ எங்ஜேக 
விஷம் கிஷம் தைவத்து என் உயிதைர வாங்கி விடுவாஜேSா என்றுதான் இத்ததைன நாளும் நான் எதைதச் 
சாப்பிட்டாலும் அதில் வெகாஞ்சம் நாய்க்ஜேகா, பூதைனக்ஜேகா தைவத்த பின் சாப்பிட்டு வந்ஜேதன்!’ என்று 
அவன் அதுவதைர வெசால்லாத உண்தைமதைS அவளிடம் மனம் விட்டுச் வெசால்ல, அவள் 'ஓ’ வெவன்று 
சிரித்து, 'இப்படியும் ஓர் ஆண் பிள்தைள உண்டா?' என்று அவன் கன்னத்தில் ஒரு வெசல்லத் தட்டுத் தட்ட, 
அவன் வெவட்கித் ததைல குனிவானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘கணவனுக்கு மதைனவி உயிர் வெகாடுக்க 
வருபவளா, உயிர் வாங்க வருபவளா?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘அப்படியும் சிலர் உண்டு, 
இப்படியும் சிலர் உண்டு!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் 
ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தில் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க... காண்க... காண்க...…
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17. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

தைபத்திSம் பிடித்த ஒரு வெபண்ணின் கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பதிஜேனழாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'ஜேவலப்பன் சாவடி, ஜேவலப்பன் சாவடி' 
என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 'வீரப்பன், வீரப்பன்' என்று ஒரு விவசாயி உண்டு. அவனுக்கு 
‘ஜேவலாயி, ஜேவலாயி' என்று ஒரு மதைனவி உண்டு. வெபாழுது விடிந்ததும் கலப்தைபதைSத் தூக்கித் 
ஜேதாளின்ஜேமல் தைவத்துக்வெகாண்டு, வெகாட்டடியில் உள்ள மாட்தைட அவிழ்த்து ஓட்டிக்வெகாண்டு வீரப்பன்
வSல் வெவளிக்குச் வெசன்றுவிட்டால் வெபாழுது சாய்ந்த பிறகுதான் வீடு திரும்புவான். அவன் மதைனவி 
ஜேவலாயிஜேSா வெநல்தைல வெவய்யிலில் வெகாட்டிக் காS தைவத்து உலர்த்துவது முதல் அதைதப் 
பச்தைசSாகஜேவா, ஜேவக தைவத்ஜேதா அரிசிSாக்குவது வதைர உள்ள எல்லா ஜேவதைலகதைளயும் தாஜேன 
வெசய்வாள். இதைடயில் முதல் நாள் இரஜேவ காய்ச்சி தைவத்திருந்த ஜேகழ்வரகுக் கூழில் கட்டித் தயிதைரக் 
கலந்து எடுத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய் வSற்காட்டில் ஜேவதைல வெசய்யும் தன் கணவனுக்குக் வெகாடுத்துவிட்டு 
வருவாள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன வSலும் வரப்பும் ஜேபாலவும், பயிரும் பச்தைசயும் ஜேபாலவும் அவர்கள் இருவரும் 
இதைண பிரிSாமல் வாழ்ந்து வருங் காதைலயில், ஒரு நாள் மாதைல வீடு திரும்பிS வீரப்பன் ‘மாட்டுக்கு 
தைவக்ஜேகாதைலப் ஜேபாட்டு விட்டு எனக்குச் ஜேசாற்தைறப் ஜேபாடு!' என்று வழக்கம்ஜேபால் வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட தைக கால் கழுவிக் வெகாண்டு உட்கார, வழக்கத்துக்கு விஜேராதமாக எதைதஜேSா பறி 
வெகாடுத்ததுஜேபால் இருந்த அவள், மாட்டுக்கு முன்னால் ஜேசாற்தைறக் வெகாண்டு ஜேபாய் தைவத்துவிட்டு, 
அவனுக்கு முன்னால் தைவக்ஜேகாதைலக் வெகாண்டு வந்து ஜேபாட, ‘என்னடி, இன்று என்ன வந்து விட்டது 
உனக்கு?’ என்று அவன் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, ‘ஜேபாய்ச் ஜேசர ஜேவண்டிS நாள் வந்துவிட்டது!’ என்று 
அவள் அலுப்பும் சலிப்புமாகச் வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வெசன்று, தைவக்ஜேகாதைலயும் ஜேசாற்தைறயும் மாற்றி, 
அததைத தைவக்க ஜேவண்டிS இடத்தில் தைவப்பாளாயினள்.

‘வெசால்லடி, இன்று என்ன உனக்கு?' என்று அவன் பின்னும் ஜேகட்க, ‘ஆமாம், ஜேபாங்கள்!’ என்று அவள் 
பின்னும் சிணுங்க, அந்த அழகிஜேல வெசாக்கிப்ஜேபான அவன், 'சிணுங்காஜேதடி! நீ சிணுங்கினால் என் புத்தி 
ஜேசாற்றின்ஜேமல் ஜேபாகாது ஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, அவள் அப்ஜேபாதும் 
'ஜேவறு எங்ஜேக ஜேபாகுமாம்?' என்று முகத்தைதத் தூக்கி தைவத்துக்வெகாண்டு ஜேகட்க, 'ஜேவறு எங்ஜேக ஜேபாகும், 
உன் ஜேமஜேலதான் ஜேபாகும்!' என்று அவன் அவதைளச் சீண்டிவிட்டுப் பின்னும் சிரிப்பானாயினன்.

‘சிரிக்காதீர்கள்! எனக்கு வெநருப்பாயிருக்கிறது!’ என்று அவள் சீற, 'சரி, அழுகிஜேறன்!’ என்று அவன் 'ஊஊ’ 
என்று விதைளSாட்டுக்கு அழ, 'நீங்கள் ஏன் அழஜேவண்டும், நான் அல்லவா அழ ஜேவண்டும்?’ என்று 
அவள் அவதைன முந்திக் வெகாண்டு நி5மாகஜேவ அழுவாளாயினள்.

‘ஏன் அழுகிறாய்? வெசால்லிவிட்டாவது அஜேழன்!' என்று அவன் வெபாறுதைமயிழந்து கத்த, 'உங்கதைள நம்பி 
ஜேமாசம் ஜேபானதற்கு அழுகிஜேறன்!' என்று அவள் வெசால்ல, 'என்தைன நம்பி ஜேமாசம் ஜேபானாSா! ஏன், 
எதற்கு?’ என்று அவன் ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்பானாயினன்.

‘ஒன்றும் வெதரிSாதவர் மாதிரி நடிக்காதீர்கள்!’ என்று அவள் பின்னும் அவன்ஜேமல் எரிந்து விழ, 
'உண்தைமயிஜேலஜேS ஒன்றும் வெதரிSாதடி!’ என்று அவன் தைகதைSப் பிதைசவானாயினன்.

‘சரி, பாஞ்சாலிதைSத் வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' என்றாள் அவள்; ‘வெதரியும்’ என்றான் அவன்.

‘அவளுக்கு இரண்டு குழந்தைதகள்கூட இருப்பது வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' என்றாள் அவள்; ‘வெதரியும்’ 
என்றான் அவன்.

‘எல்லாம் வெதரிந்துமா அவதைளயும் அவள் குழந்தைதகதைளயும் அனாதைதகளாக விட்டுவிட்டு என்தைன 
நீங்கள் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்டீர்கள்?’ என்று அவள் ஆத்திரத்துடன் ஜேகட்க, 'Sாரடி வெசான்னது 
அப்படி?’ என்று அவனும் ஆத்திரத்துடன் ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட தைகயிலிருந்த ஜேசாற்தைறத் தட்டில் 
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உதறிவிட்டு எழுந்து நிற்க, ‘எல்லாம் அவள்தான் வெசான்னாள்!' என்று அதற்குள் தன் கண்களிலிருந்து 
வழிS ஆரம்பித்துவிட்ட நீதைரத் துதைடத்துக் வெகாண்ஜேட அவள் வெசால்ல, இவன் 'கலகல' வெவன்று 
நதைகத்துக்வெகாண்ஜேட மறுபடியும் சாப்பாட்டுத் தட்டின் முன்னால் உட்கார்ந்து, ‘உனக்குத் வெதரிSாதா? 
அவளுக்குப் தைபத்திSமடி, தைபத்திSம்!' என்று பின்னும் சிரிப்பானாயினன்.

‘Sாருக்குப் தைபத்திSம்? எனக்கா, அவளுக்கா?' என்று அவள் அப்ஜேபாதும் அவதைன நம்பாமல் ஜேகட்க, 
'அவளுக்குத் தான்!' என்று அவன் அப்ஜேபாதும் வெபாறுதைமயிழக்காமல் வெசால்ல, 'இல்தைல, 
எனக்குத்தான்; உங்கதைளக் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்ட எனக்குத்தான் தைபத்திSம்!’ என்று அவள் 
ஆத்திரம் தாங்காமல் தன் ததைலயில் அடித்துக் வெகாள்வாளாயினள்.

‘வெசால்வதைதக் ஜேகளடி!’ என்று அவன் வெகாஞ்ச, 'என்னத்தைதக் ஜேகட்பது?' என்று அவள் மிஞ்ச, 'பக்கத்துக் 
கிராமத்தைதச் ஜேசர்ந்தவள் அந்தப் பாஞ்சாலி. அவள் கணவன் பசுபதி வெசன்ற வருஷம் ஊரில் ஏற்பட்ட 
பஞ்சத்தின் காரணமாகக் கள்ளத் ஜேதாணியில் இலங்தைகக்குப் ஜேபானான். ஜேபான இடத்தில் அவன் 
இவதைளயும் இவள் குழந்தைதகதைளயும் மறந்து, அங்ஜேக 'அமராவதி, அமராவதி’ என்ற ஜேவறு ஓர் 
அழகான வெபண்தைணப் பார்த்துக் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்டான். அதைத அறிந்த இவளுக்கு இங்ஜேக 
தைபத்திSம் பிடித்துவிட்டது. எந்தப் வெபண்தைணக் கண்டாலும், ‘உன் புருஷன்தான் என்தைன இந்தக் 
ஜேகாலத்தில் விட்டுவிட்டு உன்தைனக் கலிSாணம் வெசய்து வெகாண்டு விட்டான்'. உன் புருஷன்தான் 
என்தைன இந்தக் ஜேகாலத்தில் விட்டுவிட்டு உன்தைனக் கலிSாணம் வெசய்து வெகாண்டு விட்டான்’ என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்டு திரிந்தாள். இவள் இங்ஜேக இப்படியிருக்க, அங்ஜேக அமராவதியினால் திடீவெரன்று 
தைகவிடப்பட்ட அவனும் பித்துப் பிடித்தவனாகி, Sாதைரப் பார்த்தாலும், 'நீதான் அமராவதிதைSயும் 
என்தைனயும் பிரித்துவிட்டாய், நீதான் அமராவதிதைSயும் என்தைனயும் பிரித்துவிட்டாய்!' என்று 
உளறிக்வெகாண்ஜேட திரிகிறானாம். இதுதான் அவர்கள் கதைத!' என்று வெசால்ல, ‘நல்ல கதைததான்!' என்று 
அதைதயும் நம்பாமல் அவள் பின்னும் முகத்தைதத் திருப்ப, அதுகாதைல அடுத்த வீட்டுத் தம்பதிSருக்குள் 
ஏஜேதா கூச்சல் கிளம்ப, அது என்னவெவன்று ஓடிப்ஜேபாய்ப் பார்த்த அவள், அங்ஜேகயும் அந்தப் பாஞ்சாலி 
வந்து அப்படிஜேS வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாயிருப்பதைத அறிந்து வெவட்கத்தால் முகம் சிவக்கத் திரும்பி, 
'நீங்கள் வெசான்னது அத்ததைனயும் நி5மாய்த்தான் இருக்கிறது!’ என்று வெசால்ல, ‘எல்லாம் அளவுக்கு மீறி 
ஆதைச தைவத்ததன் பலனடி, பலன்! இப்ஜேபாதாவது உண்தைம வெதரிந்ததா, உனக்கு? நீயும் என்ஜேமல் 
அளவுக்கு மீறி ஆதைச தைவக்காஜேத, உனக்கும் தைபத்திSம் பிடித்தாலும் பிடிக்கும்!' என்று அவன் வெசால்லிச்
சிரிக்க, 'நீங்களும் என்ஜேமல் அளவுக்கு மீறி ஆதைச தைவக்காதீர்கள்; உங்களுக்கும் தைபத்திSம் பிடித்தாலும் 
பிடிக்கும்!' என்று அவளும் வெசால்லிச் சிரிப்பாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 'துன்புத்தில் வெபருந் துன்பம் எது?' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘அன்பினால் வரும் துன்பந்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 
பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின்ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…
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18. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

மணமகள் ஜேதடிS மணமகன் கதைத

“விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டுவர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பதிவெனட்டாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! ஐம்பது வSதைதக் கடந்த பிரமுகர் 
ஒருவர் ஐSம்ஜேபட்தைடயிஜேல உண்டு. ‘அம்பலவாணர், அம்பலவாணர்' என்று அதைழக்கப்பட்டு, வந்த 
அவருக்கு மதைனவி இல்தைல; ‘அம்சா, அம்சா' என்று ஒரு மகள் மட்டுஜேம உண்டு. அந்த 
மகளாகப்பட்டவள் பட்டணத்திஜேல விடுதியில் தங்கிப் படித்துக்வெகாண்டிருக்க, இவராகப்பட்டவர் 
இங்ஜேக ஒரு சதைமSற்காரதைன மட்டும் ஜேவதைலக்கு தைவத்துக்வெகாண்டு தனிSாக இருந்து 
வருவாராயினர். அந்த வSதில் அவருக்குத் தனிதைம கசக்காமல் இருந்திருக்கலாம். ஏஜேனா 
வெதரிSவில்தைல; கசந்தது. அதற்காக நாலுஜேபருக்குத் வெதரிந்து வெபண் ஜேதடவும் அவருக்கு 
வெவட்கமாகயிருக்கஜேவ, அந்தக் காரிSத்தைத அவர் ரகசிSமாக வெசய்S விரும்பினார். 'அதற்கு என்ன வழி!’ 
என்று ஜேSாசித்துக்வெகாண்ஜேட, ஒரு நாள் அவர் தினசரிப் பத்திரிதைகவெSான்தைறப் புரட்டிப் பார்த்துக் 
வெகாண்டிருக்தைகயில், அதிலிருந்த ‘மணமகள் ஜேததைவ' என்ற விளம்பரம் அன்னார் கண்ணில்பட, 
'அதுஜேவ வழி, அதுஜேவ வழி' என்று அந்த வழிதைSக் வெகட்டிSாகப் பிடித்துக்வெகாண்டு அதற்குஜேமல் 
வெசய்S ஜேவண்டிS முSற்சிதைS அவர் காதும் காதும் தைவத்தாற்ஜேபால் வெசய்வாராயினர்.

‘ஐம்பது வSதுள்ள ஒருவருக்கு இருபத்தைதந்து 
வSதிலிருந்து முப்பது வSதுக்குள் ஒரு மணமகள் 
ஜேததைவ. அவள் கன்னிப் வெபண்ணாய்த்தான்
இருக்க ஜேவண்டும் என்பதில்தைல; விததைவSாகஜேவா, 
விவாகரத்துச் வெசய்து வெகாண்டவளாகஜேவாகூட 
இருக்கலாம். எழுதவும்: வெபட்டி எண் 888, 'டிங்-டாங்’ 
வெசன்தைன-2'

இந்த விதமாகத்தாஜேன விளம்பரம் வெசய்துவிட்டு அம்பலவாணராகப்பட்டவர் ஒவ்வெவாரு விநாடியும் 
தபாற்காரதைர எதிர்பார்த்துக்வெகாண்டிருக்க, அதற்கு முதல் தடதைவSாக வந்த பதில் 
கடிதங்களிவெலல்லாம், 'ஏ கிழவா, உனக்கு இன்னுமா கலிSான ஆதைச தீரவில்தைல?' என்றும், ‘அதைர 
நூற்றாண்டு காலம் வாழ்ந்து விட்டாஜேS, அது ஜேபாதாதா?’ என்றும் இருக்கஜேவ, அவர் மனம் உதைடந்து, 
‘இதற்குத்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வSதுக்குஜேமல் வீட்டில் இருக்கக் கூடாவெதன்றும், காட்டுக்குப் 
ஜேபாய்விடஜேவண்டும் என்றும் அந்தக் காலத்தில் வெபரிSவர்கள் அனுபவப்பூர்வமாகச் வெசால்லிக் 
வெகாண்டிருந்தார்கள்ஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று அவர் ஜேவத கால வாழ்க்தைகதைS 
நிதைனத்து ஜேவததைனப்பட்டுக் வெகாண்டிருக்தைகயில், இரண்டாவது தடதைவSாக வந்த பதில் கடிதங்களில் 
ஒன்று அவருதைடS இதSத்தில் இன்பக் கிளுகிளுப்தைப மூட்டஜேவ, அதைத ஒரு முதைறக்கு இரு முதைறSாக
அவர் விழுந்து விழுந்து படித்துச் சுதைவப்பாராயினர்:

“என் வெபSர் ஆனந்தி; வSது இருபத்து நாஜேல 
முக்கால் அதைரக்கால்-அதாகப்பட்டது, தாங்கள் 
ஜேகட்டிருந்த வSதிஜேல அதைரக்கால் குதைறவாகஜேவ 
என் வSது ஆகிறது. எனக்காகக் கடிதம் எழுத ஜேவறு
Sாரும் இல்லாததால் நாஜேன எழுதுகிஜேறன். சும்மா 
எழுதுவதாக நிதைனத்துவிடாதீர்கள்; வெவட்கப்பட்டுக் 
வெகாண்டுதான் எழுதுகிஜேறன். நான் கன்னிப் 
வெபண்ணல்ல; தைகம்வெபண்ணுமல்ல, 'ஜேவறு என்ன
 வெபண்?' என்று ஜேகட்பீர்கள். விவாகமான வெபண். ஆம்,
எனக்குக் கணவர் என்று ஒருவர் இன்னும் இருக்கிறார். 
அவர் அடிக்கடி வெபாடி ஜேபாடுவார். தாம் ஜேபாடுவஜேதாடு 
நிற்காமல் சில சமSம் எனக்கும் ஜேபாட்டு, ‘அச், அச்!’

62



என்று என்தைனயும் நாலு தும்மல் தும்ம 
தைவப்பதில் அவருக்கு ஓர் அலாதி ஆனந்தம். அந்த 
ஆனந்தம் எனக்குப் பிடிக்கவில்தைல. வெசால்லிப் 
பார்த்ஜேதன்; ஜேகட்கவில்தைல. ஆகஜேவ, ஜேவறு 
வழியின்றி அவரிடமிருந்து விவாகரத்துக் ஜேகாரி 
வழக்குத் வெதாடர்ந்ஜேதன். விசாரதைணவெSல்லாம் 
முடிந்து தீர்ப்புக் கூறும் தறுவாயில் அந்த வழக்கு 
இருந்து வெகாண்டிருக்கிறது. தற்ஜேபாது நானும் 
தனிSாகத்தான் இருக்கிஜேறன். எனக்கும் தனிதைம 
கசக்கத்தான் கசக்கிறது. தாங்கள் விரும்பினால் 
தங்கதைள நான் ஜேநரில் வந்து சந்திக்கத் தSார். 
ஆனால், ஒஜேர ஒரு நிபந்ததைன. நம்முதைடS விவாகம் 
மட்டும் என்னுதைடS விவாகரத்துக்குப் பின்னஜேர 
நடக்க ஜேவண்டும். சம்மதமாயின் எழுதவும். மற்றதைவ 
ஜேநரில் - ஆனந்தி'

இப்படிSாகத்தாஜேன எழுதியிருந்த அந்தக் கடிதத்தைதப் படித்துப் பார்க்க அம்பலவாணருக்கு 
ஆகாSத்தில் பறப்பது ஜேபால் இருந்தது. ஜேமஜேல, இன்னும் ஜேமஜேல, ஜேமஜேல ஜேமஜேல இன்னும் ஜேமஜேல 
ஜேமஜேல என்று அவர் பறந்துவெகாண்டிருக்தைகயில், 'சார், தந்தி!' என்று தைசக்கிள் மணி ஒலியுடன் தந்திச் 
ஜேசவகன் ஒருவனின் குரலும் வாசலிலிருந்து கலந்து வர, ‘வா, உள்ஜேள!' என்று ஜேவண்டா வெவறுப்புடன் 
அவதைன வரஜேவற்று, அவனிடமிருந்த தந்திதைS விரும்பா மனத்துடன் வாங்கிக்வெகாண்டு, அவர் 
அவதைன வெவளிஜேS அனுப்பி தைவப்பாராயினர்.

தந்தியில் கண்டிருந்ததாவது:

‘அப்பா, எனக்குக் ஜேகாதைட விடுமுதைற விட்டு
விட்டார்கள். நாதைளக் காதைல நான் ஊருக்கு
வருகிஜேறன். ஸ்ஜேடஷனுக்கு வண்டி அனுப்பி 
தைவக்கவும் -அம்சா.’

இந்தத் தந்திதைSப் படித்ததும், ‘ஜேபாயும் ஜேபாயும் இப்வெபாழுதுதானா இவளுக்குக் ஜேகாதைட விடுமுதைற 
விட ஜேவண்டும்? அந்தக் காரிSத்தைத இவளுக்குத் வெதரிந்து வெசய்வது அவ்வளவு நன்றாயிராது ஜேபால் 
இருக்கிறஜேத! இதற்கு என்ன வெசய்Sலாம்?' என்று ஒரு கணம் ஜேSாசித்து, மறுகணம், ‘இவள் இங்ஜேக வந்து
இருக்கப் ஜேபாவஜேதா இரண்ஜேட மாதங்கள்; அந்த இரண்டு மாதங்கதைளத் தாங்கும் அளவுக்கு இவளிடம் 
ஏதாவது ஒரு வெபாய்தைSச் வெசால்லி தைவத்துவிட்டால் ஜேபாகிறது!' 'பிறருக்கு நன்தைம தருமாயின் வெபாய் 
வெசால்லலாம்' என்று வெசான்னவர்கள், ‘தனக்கு நன்தைம தரும் என்றாலும் வெபாய் வெசால்லலாம்' என்று 
வெசால்லாமல் விட்டது Sார் குற்றம்? அவர்கள் குற்றமா, தன் குற்றமா? விடு, கவதைலதைS! இன்ஜேற 
ஆனந்திக்கு எழுது ஒரு கடிதத்தைத, ஆனந்தமாக!’ என்று தம்தைமத் தாஜேம தைதரிSப் படுத்திக்வெகாண்டு, 
அன்னார் அந்த ஏந்திதைழக்கு அக்கணஜேம ஓர் எழில் மடல் தீட்டுவாராயினர். ‘அன்புள்ள என்று 
ஆரம்பித்த அவர், ‘அதற்குள் அன்பாவது, ஆதைசSாவது?’ என்று அந்தக் கடிதத்தைதக் கிழித்து 
எறிந்துவிட்டு, இன்வெனாரு கடிதத்தைத எடுத்து எழுதிSதாவது:

‘ஆனந்திக்கு, உன் கடிதம் கிதைடத்தது. 
என்னுதைடS முதல் மதைனவி என்ன வெசான்னாலும் 
ததைலSாட்டிக் வெகாண்டிருந்த அனுபவம் எனக்கு 
ஏற்வெகனஜேவ நிதைறS உண்டு. நீ எதற்கும் அஞ்ச 
ஜேவண்டாம். நான் வெசால்வதற்வெகல்லாம் நீ ததைல 
Sாட்டுவதாயிருந்தால், நீ வெசால்வதற் வெகல்லாம் 
நானும் ததைலSாட்டத் தSார்! தSார்! தSார்! உடஜேன 
புறப்பட்டு வா! புறப்படுவதற்கு முன்னால் எனக்கு 
ஒரு கடிதம் எழுது. அதைடSாளத்துக்காக, 'வஜேSாதி 
கத்தில் வாலிபராகத் திகழ்வது எப்படி?’ என்ற 
புத்தகத்தைதக் தைகயில் தைவத்துக் வெகாண்டு நான் 
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முதல் வகுப்புப் பிரSாணிகள் அதைறயில் உட்கார்ந் 
திருக்கிஜேறன். நீயும் பச்தைச நிறப் புதைடதைவதைSக்
கட்டிக்வெகாண்டு வா; ஒருவதைர ஒருவர் உடஜேன 
வெதரிந்து வெகாள்ள அது வெகாஞ்சம் உதவிSாயிருக்கும். 
மற்றதைவ ஜேநரில் - அம்பலவாணர்.’

இந்தவிதமாகத்தாஜேன அன்ஜேற ஆனந்திக்கு அவசர அவசரமாக ஒரு கடிதத்தைத எழுதிப் ஜேபாட்டுவிட்டு, 
அடுத்த நாள் காதைலயிலிருந்ஜேத அவர் மீண்டும் விநாடிக்கு விநாடி தபாற்காரதைர எதிர்பார்த்துக் 
வெகாண்டிருக்க, அந்தத் தபாற்காரருக்குப் பதிலாக அவருதைடS மகள் அம்சா அவருக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் 
வந்து நின்று, ‘என்ன அப்பா, இப்படிச் வெசய்துவிட்டீர்கஜேள? ஸ்ஜேடஷனுக்கு வண்டி அனுப்பச் 
வெசான்னால் அனுப்பஜேவயில்தைலஜேS?’ என்று அங்கலாய்க்க, 'மறந்து விட்ஜேடன், அம்மா! வSதாகி 
விட்டஜேதா இல்தைலஜேSா?' என்று அதற்கு மட்டும் தம் வSதின்ஜேமல் பழிதைSப் ஜேபாட்டு, அவர் 
அவளிடமிருந்து தப்பித்துக் வெகாள்வாராயினர். எண்ணி இரண்டு நாட்கள்கூட ஆகவில்தைல; வந்து 
விட்டது, ஆனந்தியிடமிருந்து அம்பலவாணருக்குப் பதில் வந்ஜேத விட்டது. அந்தப் பதிலில் 
கண்டிருந்ததாவது:

‘அன்புள்ள அத்தானுக்கு, அடிSாள் வணக்கம்......

அவ்வளவுதான்; அதற்கு ஜேமல் அந்தக் கடிதத்தைத அம்பலவாணரால் உடஜேன வெதாடர்ந்து படிக்க 
முடிSவில்தைல. தம்முதைடS உச்சி முடியில் நான்தைகச் ஜேசர்த்துப் பிடித்து Sாஜேரா தூக்குவது ஜேபால் 
அவருக்கு 'ஜிவ்' வெவன்று ஓர் உணர்ச்சி; தம்தைமயும் அறிSாமல் குலுங்கிS தம் உடம்தைப அவர் ஒரு 
முதைற தடவி விட்டுக் வெகாண்டு, ஜேமஜேல படிக்கலானார்:

.......நீங்கள் வெசான்னது வெசான்னபடி பச்தைசப் 
புதைடதைவ கட்டிக்வெகாண்டு நாதைளக் காதைல நான் 
ஐSம்ஜேபட்தைடக்கு வருகிஜேறன். நீங்களும் மறக்காமல் 
‘வஜேSாதிகத்தில் வாலிபராகத் திகழ்வது எப்படி?' 
என்ற புத்தகத்துடன் ஸ்ஜேடஷனுக்கு வந்து முதல் 
வகுப்புப் பிரSாணிகள் அதைறயில் இருங்கள். 
மற்றதைவ ஜேநரில் - ஆதைச முத்தங்களுடன், ஆனந்தி.'

இதைதப் படித்ததும் அவருக்ஜேக ஒரு மாதிரிSாகப் ஜேபாய், “சீச்சீச்சீ!' என்று முகத்தைதச் சுளிக்க, ‘என்ன 
அப்பா, என்ன?' என்று அதுகாதைல அங்ஜேக வந்த அம்சா ஜேகட்க, ‘ஒன்றும் இல்தைல, அம்மா! பட்டணத்து 
நண்பர் ஒருவர் ஏஜேதா விSாபார விஷSமாக உலகம் சுற்றப் ஜேபாகிறாராம். வர இரண்டு மாதங்கள் 
ஆகுமாம். அவருக்கு ஒரு வாழா வெவட்டித் தங்தைக. 'நான் வரும் வதைர அவள் உங்கள் வீட்டில் 
இருக்கட்டும்’ என்று அவர் எனக்கு எழுதியிருந்தார். 'சரி, அனுப்பி தைவயுங்கள்!’ என்று நான் 
எழுதியிருந்ஜேதன். அவள் நாதைளக் காதைல வருகிறாளாம். 'ஊருக்குப் புதுசாதைகSால் மறக்காமல் 
ஸ்ஜேடஷனுக்கு வாருங்கள்; கூச்சப்பட்டுக் வெகாண்டு வராமல் இருந்துவிடாதீர்கள்!’ என்று அவள் 
எழுதியிருக்கிறாள். இந்த வSதில் எனக்வெகன்ன கூச்சம்? அதனால்தான் ‘சீச்சீச்சீ!' என்ஜேறன்!' என்று 
நாதைள வெசால்லவிருந்த வெபாய்தைS இன்ஜேற வெசால்லி, அவர் அவதைளச் சமாளிப்பாராயினர்.

மறுநாள் காதைல ஏற்வெகனஜேவ திட்டமிட்டபடி அம்பலவாணரும் ஆனந்தியும் முதல் வகுப்புப் 
பிரSாணிகள் அதைறயில் சந்திக்க, 'நீங்கள்தாஜேன வெபட்டி எண் எட்டு எட்டு எட்டு?' என்று அவள் 
அவதைரக் ஜேகட்க, 'ஆமாம், நாஜேனதான் அந்த எட்டு எட்டு எட்டு!’ என்று அவர் வெகாஞ்சம் எட்டி நின்ஜேற 
வெநளிS, அவள் வெகாஞ்சம் கிட்ட வந்து, ‘ஏன் இப்படி வெநளிகிறீர்கள்? இங்ஜேகதான் இந்தக் கூத்வெதல்லாம்! 
ஜேமல் நாட்டில் அறுபது எழுபது வSது கிழவர்கள்கூட ‘டீன் ஏ5ர்'தைசக் கலிSாணம் 
வெசய்துவெகாள்கிறார்கஜேள, அவர்கவெளல்லாம் இப்படிSா வெநளிகிறார்கள்?' என்று சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
அவருதைடS வெதாந்தியின்ஜேமல் ஒரு வெசல்லத் தட்டுத் தட்ட, ஐஜேSா, தட்டாஜேத! என்தைன என்னஜேவா 
பண்ணுகிறது!' என்று அவர் பின்னும் வெநளிந்து, 'ஆமாம், உன்னுதைடS மாஜி கணவர் Sார்? அவர் 
இப்ஜேபாது எங்ஜேக இருக்கிறார்? என்ன வெசய்து வெகாண்டிருக்கிறார்?’ என்று ஜேகட்க, ‘அவர் ஒரு குஸ்தி 
பயில்வான்; வெசன்தைனயில் இருக்கிறார். முதல் பந்தSத்தில் எதிரியின் முப்பத்திரண்டு எலும்புகதைள 
முறித்த அவர், அடுத்த பந்தSத்தில் அறுபத்து நாலு எலும்புகதைளSாவது முறிக்க ஜேவண்டும் 
என்பதற்காக அல்லும் பகலும் அSராமல் 'கசரத்' வெசய்துவெகாண்டிருக்கிறார்!' என்று அவள் 
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சர்வசாதாரணமாகச் வெசால்லிவிட்டு அவருதைடS முகத்தைதப் பார்க்க, அதைதக் ஜேகட்டு, ‘ஆ!’ என்று 
வாதைSப் பிளந்த அவர் அப்படிஜேS மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழுவாராயினர்.

அவள் 'இடி, இடி’, என்று சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவதைரத் தூக்கி உட்கார தைவத்து, முகத்தில் வெகாஞ்சம் 
தண்ணீதைரத் வெதளித்து முந்தாதைனSால் விசிற, அவர் கண் விழித்து, ‘இவெதன்ன வம்பு? என் விலாசம் 
அவனுக்குத் வெதரியுமா?' என்று நடுங்கிக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, அவள் ஜேமலும் சிரித்து, ‘நான் 
விதைளSாட்டுக்குச் வெசான்னால் அதைத நி5வெமன்று நம்பி இப்படி விழுந்துவிட்டீர்கஜேள?' என்று வெசால்ல,
‘இதைதSாவது நான் 'விதைளSாட்டு இல்தைல', என்று நம்பலாமா, ஜேவண்டாமா? என்று ஒரு முதைறக்கு இரு
முதைறSாக அவதைளக் ஜேகட்க, ‘நம்புங்கள், நம்புங்கள்!’ என்று அவளும் ஒரு முதைறக்கு இரு முதைறSாகச் 
வெசால்லி, அவதைர வெமல்ல அதைழத்துக்வெகாண்டு வெவளிஜேS வருவாளாயினள்.

‘கதைடசிSாக ஒன்று' என்றார் அவர்; ‘என்ன?’ என்றாள் அவள். ‘எனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறாள்!’ என்றார் 
அவர்; ‘இருக்கட்டும்!’ என்றாள் அவள்.

‘வெபSர் அம்சா!' என்றார் அவர்; 'அதாகப்பட்டது, அன்னமாக்கும்!’ என்றாள் அவள்.

‘பட்டணத்தில் உள்ள காஜேலஜில் அவள் படிக்கிறாள்!' என்றார் அவர்; 'படிக்கட்டும்; நன்றாய்ப் 
படிக்கட்டும்!' என்றாள் அவள்.

‘ஜேகாதைட விடுமுதைறக்காக அவள் ஊருக்கு வந்திருக்கிறாள்’ என்றார் அவர்; ‘வந்திருக்கட்டும்!' என்றாள் 
அவள்.

‘அவளுக்கு இன்னும் கலிSாணமாகவில்தைல!’ என்றார் அவர்; 'ஏன் ஆகவில்தைல?' என்றாள் அவள்.

‘படிப்பு முடிSட்டும் என்று காத்திருக்கிஜேறன்!' என்றார் அவர், 'அவெதல்லாம் அந்தக் காலம்; 
கலிSாணத்தைத முதலில் முடித்துக்வெகாண்டு, படிப்தைப அப்புறம் முடிப்பது இந்தக் காலம்!' என்றாள் 
அவள்.

‘அதற்கு அவள் தSாராயில்தைல!' என்றார் அவர்; ‘தSாராக்குவது என் வெபாறுப்பு!' என்றாள் அவள்.

‘அது முடிSாத காரிSம்!' என்றார் அவர், ‘ஏன் முடிSாத காரிSம்?’ என்றாள் அவள்.

‘இப்ஜேபாது நான் அவளுதைடS சித்தியின் ஸ்தானத்தில் உன்தைன தைவப்பதாக இல்தைல!' என்றார் அவர்; 
'ஜேவறு எந்த ஸ்தானத்தில் தைவக்கப்ஜேபாகிறீர்கள்?’ என்றாள் அவள்.

'நீ என்னுதைடS நண்பர் ஒருவரின் வாழாவெவட்டித் தங்தைகவெSன்றும், அவர் உலகப் பSணத்தைத ஜேமற் 
வெகாண்டிருப்பதால் இரண்டு மாத காலம் நீ எங்கள் வீட்டில் தங்கப் ஜேபாவதாகவும் நான் அவளிடம் 
வெசால்லியிருக்கிஜேறன். அஜேத மாதிரி நீயும் வெசால்ல ஜேவண்டும்!' என்றார் அவர்; ‘அப்படிஜேS 
வெசால்கிஜேறன்!' என்றாள் அவள்.

'ஜேகாதைட விடுமுதைற முடிந்ததும் அவள் பட்டணத்துக்குப் ஜேபாய் விடுவாள்!’ என்றார் அவர்; 
‘ஜேபாகட்டும்!' என்றாள் அவள்.

‘அதற்கு ஜேமல்தான் நம்முதைடS கலிSாணத்தைதப் பற்றி நாம் ஜேSாகிக்க ஜேவண்டும்!' என்றார் அவர்; 
'அப்படிஜேS ஜேSாசிப்ஜேபாம்!' என்றாள் அவள்.

‘அதுவதைர எனக்கு நீ மதைனவிSாயில்லாவிட்டாலும் துதைணவிSாகவாவது இருப்பாSா?' என்றார் அவர்;
'இருப்ஜேபன்!' என்றாள் அவள்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இருவரும் ஜேபசிக் வெகாண்டும் சிரித்துக்வெகாண்டும் வீட்தைட அதைடS, 'இந்த 
மாமிதைS ஏற்வெகனஜேவ உங்களுக்குத் வெதரியுமா, அப்பா?' என்று அம்சா ‘மாமிமுதைற'யில் அவதைள 
தைவத்துக் ஜேகட்க, 'நன்றாய்த் வெதரியுஜேம! பட்டணத்துக்குப் ஜேபானால் இவர்களுதைடS வீட்டில்தான் நான் 
தங்குவது வழக்கம்!' என்று அம்பலவாணர் அதற்கும் வெகாஞ்சம்கூடக் கூசாமல் ஒரு வெபாய்தைSச் வெசால்ல,
'ஓஜேஹா!' என்று அவள் ததைலதைSப் பலமாக ஆட்டிக் வெகாண்ஜேட அடுக்கதைளக்குச் வெசன்று, அவர்கள் 
இருவருக்கும் ‘டிக்ரி காப்பி'Sாகஜேவ ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு வந்து வெகாடுப்பாளாயினள்.

அதற்குப் பின் குளிSல் ஆயிற்று; சாப்பாடும் ஆயிற்று. மத்திSானம் சிற்றுண்டி ஆயிற்று; மாதைல 
காப்பியும் ஆயிற்று. இரவு சாப்பாட்டுக்குப் பின், ‘வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள்; நான் ஜேபாய் அம்சாதைவத் 
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தூங்க தைவத்துவிட்டு வந்துவிடுகிஜேறன்!' என்று ஆனந்தி அம்பலவாணரிடம் வெசால்லிவிட்டு நழுவ, 
'அவள் என்ன பச்தைசக் குழந்தைதSா, நீ ஜேபாய் அவதைளத் தட்டித் தூங்க தைவக்க? வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
இப்படித்தான் உட்காஜேரன்; ஜேபசிக் வெகாண்டிருப்ஜேபாம்!' என்று அவர் ஆதைசஜேSாடு அவள் பின்னதைலப் 
பிடித்து இழுக்க, அந்தப் பின்னல் அவர் வெகாஞ்சமும் எதிர்பாராத விதமாக அவருதைடS தைகஜேSாடு 
கழன்று வர, 'அம்சா! ஆபத்து, ஆபத்து! உன் அப்பாவிடமிருந்து என்தைனக் காப்பாற்று, உன் 
அப்பாவிடமிருந்து என்தைனக் காப்பாற்று!’ என்று கத்திக் வெகாண்ஜேட அந்த 'ஆனந்தி'Sாகப்பட்டவள் 
அம்சாதைவத் ஜேதடி 'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடுவாளாயினள்.

‘நான் அப்ஜேபாஜேத வெசான்ஜேனஜேன, ஜேகட்டீர்களா?' என்று அந்த 'ஆனந்தி'யிடம் தாழ்ந்த குரலில் 
வெசால்லிவிட்டு வந்த அம்சா தன் அப்பாவின் தைகயிலிருந்த பின்னதைலப் பிடுங்கி அப்பால் 
எறிந்துவிட்டு, ‘அவர் ஆனந்தியும் இல்தைல. கீனந்தியும் இல்தைல, அப்பா! என்னுடன் படிக்கும் ஆனந்தன்
அவர்! டிங்-டாங் பத்திரிக்தைகயின் விளம்பர இலாகா மாஜேன5ரும் இவரும் நண்பர்கள். அவர் வெகாடுத்த 
விலாசத்திலிருந்து இவர் நீங்கள்தான் என் அப்பா என்பதைதத் வெதரிந்து வெகாண்டு இந்த ஜேவஷத்தைதப் 
ஜேபாட்டிருக்கிறார்!’ என்று குட்தைட உதைடத்துவிட்டுக் தைகதைSப் பிதைசS, 'எனக்கு மட்டும் வெதரிSாதா, 
அது? ஜேகாதைட விடுமுதைறயில்கூட உன்தைன விட்டுப் பிரிந்திருக்க முடிSாமல் இவர் இப்படிச் 
வெசய்திருக்கிறார்! அதைதயும் வெதரிந்துவெகாண்டுதான் வெதரிSாதவன் ஜேபால் நடித்ஜேதன் நான்!' என்று 
வெசால்லி அவர் அவதைளச் சமாளித்து, அடுத்த முகூர்த்தத்திஜேலஜேS அவளுக்கும் அவனுக்கும் 
கலிSாணத்தைதயும் வெசய்து தைவத்து, ‘எனக்குப் வெபாழுஜேத ஜேபாகமாட்ஜேடன் என்கிறது; நீங்களாவது 
சீக்கிரம் ஒரு ஜேபரக் குழந்தைததைSப் வெபற்று என்னிடம் வெகாடுங்கள், விதைளSாட!’ என்பதாகத்தாஜேன 
வெசால்லித் தம் அசட்டுத்தனத்துக்கு அன்றுடன் ஒரு முடிவு கட்டிக் வெகாள்வாராயினர்'.

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘ஆதைச மனிததைன ஏன் இப்படிவெSல்லாம் அதைலக் 
கழிக்கிறது?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘அசட்டுத் தனத்தைதப் ஜேபாக்கத்தான்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் 
ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க..... காண்க..... காண்க.....
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19. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

நாய் வளர்த்த திருடன் கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன பத்வெதான்பதாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'தாலிSறுத்தான் பட்டி, தாலிSறுத்தான் 
பட்டி’ என்று ஒரு பட்டி உண்டு. அந்தப் பட்டியிஜேல 'கன்னக்ஜேகால் கந்தப்பன், கன்னக்ஜேகால் கந்தப்பன்’ 
என்று ஒரு திருடன் உண்டு. அந்தத் திருடனாகப்பட்டவன் ‘கறுப்பன், கறுப்பன்’ என்று ஒரு நாதைS 
வளர்த்து வந்தான். அது அவதைன விட்டு ஒரு கணம்கூடப் பிரிSாது; அஜேத மாதிரி அவனும் அதைத விட்டு 
ஒரு கணம் கூடப் பிரிSமாட்டான். ஆனால், திருடப்ஜேபாகும்ஜேபாது மட்டும் அவன் அதைதத் தன்னுடன் 
அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாவதில்தைல; தன்தைனத் வெதாடர்ந்து வந்தாலும் அதைத விரட்டிக் வெகாண்டு ஜேபாய்
வீட்டில் விட்டு விட்டுத்தான் ஜேபாவான்.

இப்படிSாகத்தாஜேன கந்தப்பனும், கறுப்பனும் இருந்து வருங்காதைலயில், ஒரு நாள் இரவு அவன் 
வழக்கம்ஜேபால் திருடப் ஜேபாக, நாயும் வழக்கம்ஜேபால் அவதைனத் வெதாடர்ந்து ஜேபாக, 'ஜேபாடா கறுப்பா, 
ஜேபா!’ என்று அவனும் அதைத வழக்கம்ஜேபால் விரட்டிக்வெகாண்டு ஜேபாய் வீட்டில் விட்டு விட்டுப் 
ஜேபாவானாயினன்.

ஜேபான இடத்தில் அவன் தன் ஜேவதைலதைS வெவற்றிகரமாக முடித்துக் வெகாண்டு வீடு திரும்ப, அது காதைல 
ஜேபாலீசார் இருவர் அவதைனப் பார்த்து விட, அவர்கதைளக் கண்டதும் அவன் பாய்ந்து ஓட, அவதைனத் 
வெதாடர்ந்து அவர்களும் பாய்ந்து ஓடுவாராயினர்.

சந்து வெபாந்து, மூதைல முடுக்வெகல்லாம் புகுந்து புகுந்து ஓடிS கந்தப்பன், கதைடசிSாக ஒரு புதருக்குப் 
பின்னால் பதுங்கிக் வெகாள்ள, ஜேபாலீசார் அவதைனக் காணாமல் நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, அதுகாதைல 
கந்தப்பதைனத் ஜேதடிக் வெகாண்டு வந்த கறுப்பனாகப்பட்டது அவன் பதுங்கிக் வெகாண்டிருந்த புததைர 
எப்படிஜேSா கண்டுபிடித்து, வாதைல ‘ஆட்டு, ஆட்டு’ என்று ஆட்டிக்வெகாண்ஜேட அதைதச் சுற்றிச் சுற்றி வர, 
அதைதப் பார்த்த ஜேபாலீஸ்காரர்களில் ஒருவன், ‘அந்த நாய் கந்தப்பனின் நாய்ஜேபால இல்தைலSா?' என்று 
தன்னுடன் வந்திருந்த இன்வெனாரு ஜேபாலீஸ்காரதைனக் ஜேகட்க, 'ஆமாம், அவனுதைடS நாஜேSதான்!' என்று 
அவன் வெசால்ல, 'அப்படிSானால் சந்ஜேதகஜேமயில்தைல; அவன் அங்ஜேகதான் இருக்கிறான்!' என்று 
இருவரும் அந்தப் புததைர ஜேநாக்கிப் பாய்ந்து வெசல்ல, ‘என் ஜேசாற்தைறத் தின்று வளர்ந்த நாய், கதைடசியில் 
என்தைனஜேS காட்டிக் வெகாடுத்துவிட்டஜேத!’ என்று கந்தப்பன் வெபாருமிக் வெகாண்ஜேட மீண்டும் அங்கிருந்து
ஓட எத்தனிக்க, அதற்குள் ஜேபாலீசார் அவதைன வதைளத்துப் பிடித்து ஸ்ஜேடஷனுக்குக் வெகாண்டு 
வெசல்வாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘நாய் வளர்த்தது Sார் குற்றம்? திருடனின் குற்றமா,
நாயின் குற்றமா?' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'திருடனின் குற்றந்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு 
விட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...
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20. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

தம்பிக்குப் வெபண் பார்த்த அண்ணன் கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன இருபதாவது கதைதSாவது:

'ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! ஏறக்குதைறS இரண்டு கிராமங்களுக்கு 
அதிபதிகளாயிருந்த இரு சஜேகாதரர்கள் இதைளSான்குடியிஜேல இருந்தார்கள். அவர்களின் ஒருவன் வெபSர் 
ராமன்; இன்வெனாருவன் வெபSர் லட்சுமணன். இருவரும் இரட்தைட Sராகப் பிறந்தவர்களாதலால் 
அவர்களுதைடS வெபற்ஜேறார் அவர்களுக்கு அந்தப் வெபSர்கதைளச் சூட்டியிருந்தார்கள். இதைதத் தவிர, அந்த 
ராமனுக்கும் இந்த ராமனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிதைடSாது; அஜேத மாதிரி அந்த 
லட்சுமணனுக்கும் இந்த லட்சுமணனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிதைடSாது.

இப்படிSாகத்தாஜேன பிறந்து வளர்ந்த ராமலட்சுமணர்கள் இருவரும் ஏடிடி-27 வெநற்பயிர்ஜேபால் வளர்ந்து 
வருங் காதைலயில், தகப்பனார் மண்தைடதைSப் ஜேபாட, அவதைரத் வெதாடர்ந்து தாSாரும் மண்தைடதைSப் 
ஜேபாட, 'இனி உனக்கு நாஜேன துதைண; எனக்கு நீஜேS துதைண!’ என்று அண்ணன் தம்பிகள் இருவரும் 
ஒருவருக்வெகாருவர் துதைணSாக இருந்து வருவாராயினர்.

ஏதும் இல்லாதவர்கதைளஜேS 'ஆண் பிள்தைள’ என்ற ஒஜேர காரணத்துக்காகச் சுற்றிச் சுற்றி வரும் 
‘வெபண்தைணப் வெபற்ற பாவ'த்தைதச் வெசய்தவர்கள், இரண்டு கிராமங்களுக்கு அதிபதிகளாயிருந்த 
இவர்கதைளச் சுற்றிச் சுற்றி வராமல் இருப்பார்களா? வந்தார்கள். அதன் காரணமாக 5ானகி என்ற 
கன்னிதைகக்கும், ராமன் என்ற காதைளக்கும் வெவகு சீக்கிரத்திஜேலஜேS வில்தைல முறிக்காமல், 
விசுவாமித்திரதைரத் ஜேதடாமல் கலிSாணமாயிற்று. அன்றிருந்ஜேத 'தம்பி லட்சுமணனுக்கும் கலிSாணம் 
பண்ணிவிடு!’ என்று அந்த ஊராரில் சிலரும், 'பண்ணாஜேத, வெசாத்தில் பங்கு ஜேகட்க வந்துவிடுவான்!’ 
என்று இன்னும் சிலரும் ராமனுக்குத் தூபம் ஜேபாட்டு வருவாராயினர்.

‘லட்சுமணனுக்கு இல்லாத கவதைல அவர்களுக்கு ஏன்?' என்று நீங்கள் ஜேகட்பீர்கள். அவர்களில் 
சிலருக்கு, 'வெபாழுது ஜேபாக ஜேவண்டுஜேம!’ என்ற கவதைல; இன்னும் சிலருக்கு, ‘அதன் காரணமாகவாவது 
அந்த அண்ணன் தம்பிகளுக்குள் சண்தைட வராதா? அதைத நாம் கண் குளிரப் பார்க்க மாட்ஜேடாமா?’ என்ற 
ஆதைச!

ஊரார் இங்ஙனமிருக்க, தம்பி லட்சுமணஜேனா தன் கலிSாணத்தைதப் பற்றித் தன்னுதைடS அண்ணன் 
தன்னிடம் வெசால்லும்ஜேபாவெதல்லாம், 'ஆயிரம் ஆண்கள் ஜேசர்ந்து ஒஜேர இடத்தில் இருந்தாலும் 
இருக்கலாம்; இரண்டு வெபண்கள் ஜேசர்ந்து ஒரு நாளும் இருக்கமுடிSாது. எனக்கு ஏன் இப்ஜேபாது 
கலிSாணம்?’ என்று வெசால்லித் தட்டிக் கழித்து வருவானாயினன்.

அண்ணனும் அதற்குஜேமல் அவதைன வற்புறுத்தவில்தைல; வற்புறுத்த அவன் மதைனவியும் அவதைன 
விடவில்தைல. ‘அதுஜேவ கலிSாணம் ஜேவண்டாம், ஜேவண்டாம் என்று வெசால்லும் ஜேபாது நீங்கள் ஏன் 
வற்புறுத்திக் வெகாண்ஜேட இருக்கிறீர்கள்? ஜேபசாமல் இருங்கள்!' என்று அவள் அவதைன அடக்கி 
தைவப்பாளாயினள்.

அதற்கும் காரணம் இல்லாமற் ஜேபாகவில்தைல. தம்பிக்குக் கலிSாணம் என்று ஒன்று ஆனால், எப்படியும் 
பாகப் பிரிவிதைன என்று ஒன்று நடக்கும். அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு கிராமம் இவனுக்கு ஒரு கிராமம் 
என்று பிரியும். அதற்கு ஜேமல் தன்தைன 'இரண்டு கிராமங்களுக்குச் வெசாந்தக்காரனின் மதைனவி' என்று 
வெசால்லி அவள் தனக்குத் வெதரிந்தவர்களிடவெமல்லாம் வெபருதைமSடித்துக் வெகாள்ள முடியுமா? ஒஜேர ஒரு 
கிராமத்துக்குச் வெசாந்தக்காரனின் மதைனவி என்றுதாஜேன வெசால்லிக் வெகாள்ள முடியும்?-அந்தக் கவதைல 
அவளுக்கு!

   வீட்டுக்காரிக்கு அந்தக் கவதைல என்றால் ஊராருக்ஜேகா தாங்கள் என்ன வெசால்லியும் அந்தக் குடும்பம் 
இன்னும் தாங்கள் சிரிக்க இடம் வெகாடுக்காமல் இருக்கிறஜேத என்று ஓSாக் கவதைல! அந்தக் கவதைலதைSத்
தீர்த்துக் வெகாள்வதற்காக அவர்கள் லட்சுமணதைனச் சந்திக்கும்ஜேபாவெதல்லாம் 'அது என்னடாப்பா, அது? 
அண்ணன் என்ன வெசால்லியும் நீ எனக்குக் கலிSாணஜேம ஜேவண்டாம் என்று வெசால்லிக் 
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வெகாண்டிருக்கிறாSாஜேம? அவன் மட்டும் கலிSாணத்தைதப் பண்ணிக் வெகாண்டு '5ாம், 5ாம்’ என்று 
வாழஜேவண்டும்; நீ வெவந்ததைதத் தின்றுவிட்டு வெவறும் பாயில் கிடந்து உருள ஜேவண்டுமா? 
நன்றாயிருக்கிறஜேத நிSாSம்! இரண்டு வெபண்கள் ஜேசர்ந்து இருக்க முடிSாது என்பதற்காக நீ இன்னும் 
எத்ததைன நாட்கள் இப்படி இருந்து வெகாண்டிருக்க முடியும்? இருக்கஜேவ இருக்கிறது, ஒன்றுக்கு இரண்டு 
கிராமங்கள்; நீயும் அவதைனப் ஜேபால் ஒரு கலிSாணத்தைதப் பண்ணிக்வெகாண்டு, உனக்வெகன்று ஒரு 
கிராமத்தைதப் பிரித்து எடுத்துக்வெகாண்டு அந்த வீட்தைட விட்டு வெவளிஜேS வந்து விட்டால் ஜேபாச்சு!' என்று
வெசால்லி வந்தார்கள். அவஜேனா அதைதக் ஜேகட்டுக்வெகாண்டு சும்மா வருவதில்தைல; 'ஏன், எங்கள் வீடு ஒஜேர 
வீடாயிருப்பது உங்களுக்குப் பிடிக்க வில்தைலSா? இரண்டு வீடுகளானால்தான் பிடிக்குமா?' என்று 
அவர்கதைளஜேS திருப்பிக் ஜேகட்டுவிட்டு வருவானாயினன். 

இவன் இப்படிக் ஜேகட்டுவிட்டு வந்தால் அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? 'அப்படிSா சமாசாரம்?’ என்று 
அடுத்தாற் ஜேபால் அவன் அண்ணதைன அவர்கள் ஆத்திரத்ஜேதாடும் ஆவஜேலாடும் எதிர்பார்த்துக் 
வெகாண்டிருப்பார்கள். அவன் வந்ததும், ‘ஜேடய், 5ாக்கிரதைத! 'பங்காளிதைSயும் பனங்காதைSயும் பதம் 
பார்த்து வெவட்டு’ என்பார்கள்; நீ உன் தம்பிதைS அந்த மாதிரி பதம் பார்த்து வெவட்டாவிட்டாலும் 
அவனுக்குக் கலிSாணத்தைதSாவது பண்ணாமல் இரு. பண்ணினாஜேSா, பின்னால் உனக்குத்தான் 
கஷ்டம்!' என்பார்கள். அவஜேனா அவர்களுக்கு ஏற்றாற்ஜேபால், ‘வெபரிSவர்கள் சம்பாதித்து 
தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாயிருக்கும் வெசாத்து; எத்ததைனஜேSா ததைலமுதைறகளாக அப்படிஜேS 
இருந்துவெகாண்டிருக்கிறது. இவன் கலிSாணத்தால் அது பிரிவாஜேனன் என்றுதான் நானும் ஜேSாசித்துக் 
வெகாண்டிருக்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லி விட்டு வருவானாயினன்.

அவன் அப்படி; இவன் இப்படி. 'இதற்குஜேமல் அந்த வீட்தைட இரண்டாக்க என்ன வெசய்Sலாம்?' என்று 
ஊரார் அல்லும் பகலும் அனவரதமும் ஜேSாசித்தார்கள், ஜேSாசித்தார்கள், அப்படி ஜேSாசித்தார்கள். 
கதைடசியில் ஒரு ஜேபஷான ஜேSாசதைன அவர்களுக்குத் ஜேதான்றிற்று. அதற்காக அவர்கள் ராமதைனயும் 
எதிர்பார்க்கவில்தைல; லட்சுமண தைனயும் எதிர்பார்க்கவில்தைல. தங்களுக்குத் தாங்கஜேள ஜேபசிக் 
வெகாண்டார்கள். என்னவெவன்று?.....

‘உனக்குச் சங்கதி வெதரியுஜேமா?' என்றாள் ஒருத்தி.

‘வெதரிSாஜேத!’ என்றாள் இன்வெனாருத்தி.

‘5ானகி இருவருக்கும் ஜேதவி, இரவில் மட்டும் பத்தினிSாயிருக்கிறாளாஜேம?' என்றாள் மற்வெறாருத்தி.

‘இது என்னடிSம்மா, புதுக் கதைதSாயிருக்கிறது! ‘ஐவருக்கும் ஜேதவி, அழிSாத பத்தினி' என்று 
திவெரளபதிதைSச் வெசால்லத்தான் நான் ஜேகட்டிருக்கிஜேறன். 5ானகிதைS அப்படி Sாரும் 
வெசால்லமாட்டார்கஜேள? அவளுக்கு ராமன் என்றால் ராமன்தானாஜேம?’ என்றாள் மற்றும் ஒருத்தி.

‘அது அந்த 5ானகிக்கு! இந்த 5ானகிக்கு ராமன் இல்லாவிட்டால் லட்சுமணனாம்; லட்சுமணன் இல்லா 
விட்டால் ராமனாம்!’ என்றாள் அவள்.

‘சரிதான், அதனாஜேலதான் அந்தப் பSல் எனக்குக் கலிSாணஜேம ஜேவண்டாம் என்று வெசால்லிக்வெகாண்டு 
இருக்கிறான் ஜேபாலிருக்கிறது!' என்றாள் இவள்.

இன்ன இடம், இன்ன ஜேநரம் என்று இல்லாமல் ஊர் முழுவதும் எதிவெராலித்த இந்த ஊர் வம்தைபக் 
ஜேகட்டதுதான் தாமதம், 'இனி வெபாறுப்பதில்தைல தம்பி, எரிதழல் வெகாண்டு வா!’ என்று துரிஜேSாதனன் 
சதைபயில் துள்ளி எழுந்த பீமன் ஜேபால் லட்சுமணன் துள்ளி எழுந்தான். அதுதான் சமSவெமன்று அவதைனச் 
சுற்றிச் சுற்றி வந்துவெகாண்டிருந்த ஒரு 'வெபண்தைணப் வெபற்ற பாவ'த்தைதச் வெசய்தவர் அவனிடம் தம் 
வெபண்ணின் 5ாதகத்தைதக் வெகாடுத்தார். அப்ஜேபாதிருந்த ஆத்திரத்தில், ‘என்னிடம் இதைத ஏன் 
வெகாடுக்கிறீர்கள்? என் அண்ணனிடம் வெகாண்டு ஜேபாய்க் வெகாடுங்கள்!' என்று மரிSாதைதக்காக ஒரு 
வார்த்தைத வெசால்லக்கூட அவனுக்குத் ஜேதான்றவில்தைல; தாஜேன அதைத அவசர அவசரமாக வாங்கிக் 
வெகாண்டு அண்ணதைனத் ஜேதடி 'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடினான்.

‘என்ன?’ என்றான் ராமன்; '5ாதகம்’ என்றான் லட்சுமணன்.

“எதற்கு?' என்றான் அவன்; ‘என் கலிSாணத்துக்கு!’ என்றான் இவன்.
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‘பண்ணிக்வெகாள்வவெதன்று முடிவு வெசய்துவிட்டாSா?' என்றான் ராமன்; ‘ஆமாம், முடிவு 
வெசய்துவிட்ஜேடன்!’ என்றான் லட்சுமணன்.

‘ஏன்?' என்றான் அவன்; 'என்னால் அண்ணிக்கு மாசு கற்பிக்கப்படுவதைத நான் விரும்பவில்தைல!' 
என்றான் இவன்.

'அந்தக் கவதைல எனக்கும் அவளுக்கும் இல்லாதஜேபாது உனக்கு மட்டும் ஏன்?' என்றான் ராமன்; 
'என்னால் அதைதத் தாங்க முடிSவில்தைல!' என்றான் லட்சுமணன்.

அதற்கு ஜேமல் அவனுதைடS கலிSாணத்தைதத் தள்ளிப் ஜேபாடுவது முடிSாத காரிSம் என்பதைத உணர்ந்த 
ராமன் அவன் வெகாடுத்த 5ாதகத்தைதக் வெகாண்டு ஜேபாய் ஊர் ஜே5ாதிடர் ஒருவரிடம் வெகாடுக்க, அவர் 
அதைத வாங்கிப் பார்த்துவிட்டு, 'படு பாதகமான 5ாதகம் இது; இந்தப் வெபண்தைண எந்த 5ாதகன் 
கலிSாணம் வெசய்து வெகாண்டாலும் கலிSாணம் வெசய்து வெகாண்ட அன்தைறக்ஜேக கண்தைண மூடி 
விடுவான்!' என்று வெசால்ல, 'அப்படிSா சமாசாரம்? இந்தாருங்கள், பத்து ரூபாய்க்கு இருபது ரூபாSாக 
தைவத்துக் வெகாள்ளுங்கள்!' என்பதாகத்தாஜேன ராமன் பரம சந்ஜேதாஷத்துடன் அவரிடம் இருபது 
ரூபாதைSக் வெகாடுத்துவிட்டு வருவானாயினன்.

வீட்டுக்கு வந்ததும், '5ாதகம் எப்படி?’ என்று 5ானகி ஜேகட்க, 'படு பிரமாதம்!’ என்று ஜே5ாதிடர் 
வெசான்னதைத அவன் அப்படிஜேS அவளிடம் வெசால்ல, ‘அந்தப் வெபண்தைணஜேS உங்கள் தம்பிக்குக் 
கலிSாணம் வெசய்து தைவத்துவிடுங்கள். அது கண்தைண மூடிSதும் அவளுக்கு ஏதாவது வெகாடுத்து அவதைள
அவள் தாய் வீட்டுக்ஜேக அனுப்பி தைவத்துவிடலாம். வெசாந்தம் பிரிந்தாலும் வெசாத்து பிரிSாது!’ 
என்பதாகத்தாஜேன அவள் வெசால்ல, ‘அதுதான் சரிSான ஜேSாசதைன, அதுதான் சரிSான ஜேSாசதைன!' என்று 
அன்ஜேற அவன் தம்பியின் கலிSாணத்துக்கு ஜேவண்டிS ஏற்பாடுகதைள வெSல்லாம் விழுந்து விழுந்து 
வெசய்வானாயினன்.

ஆயிற்று; கலிSாணமும் ஆயிற்று. பந்தி ஜேபா5னம் முடிந்ததும் வெபண் வீட்டார் பிள்தைளதைS அதைழத்துக் 
வெகாண்டு தங்கள் ஊருக்குப் புறப்படுவாராயினர். அவர்கதைள வழி கூட்டி அனுப்பி தைவத்துவிட்டு, 'தம்பி
இறந்தான் என்ற சந்ஜேதாஷச் வெசய்தி அங்கிருந்து எப்ஜேபாது வரும், எப்ஜேபாது வரும்?’ என்று ராமன் 
வாசலிஜேலஜேS காத்துக் வெகாண்டிருக்க, அவன் இல்லத்தரசி 5ானகிஜேSா அந்தச் வெசய்தி வந்ததும் வாய் 
இனிக்க, மனம் இனிக்கக் குடிப்பதற்காக உள்ஜேள பால் பாSசம் காய்ச்சுவாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன எல்லாம் தSாராகிக் வெகாண்டிருக்க, வாசதைலப் பார்த்துக்வெகாண்டிருந்த ராமன் 
திடீவெரன்று, '5ானகி! அடி, 5ானகி!’ என்று கத்த, ‘என்னங்க, அங்கிருந்து ஆள் வந்தாச்சா?’ என்று 
ஆவலுடன் ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட 5ானகி ஓடி வர, அதற்குள் மார்தைப அழுத்திப் பிடித்துக் வெகாண்ட 
அவன், ‘மார்தைப அதைடக்குதடி, வெகாஞ்சம் தண்ணிர் வெகாண்டு வாடி?’ என்று ஈனஸ்வரத்தில் முனகிக் 
வெகாண்ஜேட கீஜேழ விழுவானாயினன்.

‘கடவுஜேள! இது என்ன ஜேசாததைன?' என்று அதுவதைர நிதைனக்காத கடவுதைள அவசர அவசரமாக 
நிதைனத்துக் வெகாண்டு அவள் உள்ஜேள ஓடித் தண்ணீர் வெகாண்டு வர, அதைத வாங்கி ஒரு வாய் குடித்த 
ராமன், 'தம்பி லட்சுமணா! நீ கண்தைண மூடுவாய் என்று நிதைனத்த நாஜேன கண்தைண மூடுகிஜேறண்டா!' 
என்று முனகிக் வெகாண்ஜேட தன் கண்தைண மூடித் தன்னுதைடS மதைனவிதைSத் தன் ஜேமல் விழுந்து 'கதறு, 
கதறு’ என்று கதற தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாவானாயினன்.

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘மனிதன் ஒன்று நிதைனத்தால் வெதய்வம் ஒன்று ஏன் 
நிதைனக்கிறது?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'தான் மனிதல்ல, வெதய்வம் என்பதைதக் 
காட்டிக்வெகாள்ளத்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் 
ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க... காண்க... காண்க.......
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21. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

சீதைமக்குப் ஜேபான வெசல்வனின் கதைத

"மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தர் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன இருபத்ஜேதாராவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! ‘ஏழுமதைல, ஏழுமதைல' என்று ஓர் 
'எஸ்ஜேடட் ஏவெ5ண்ட்' ஏற்காட்டிஜேல உண்டு. 'மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ், மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ்' என்று 
தன் வெவள்தைளக்கார முதலாளிSால் அதைழக்கப்பட்டு வந்த அவர், பின்னால் எப்படி அந்த 
எஸ்ஜேடட்டுக்ஜேக வெசாந்தக்காரரானார் என்பது அந்தப் பக்கத்தில் Sாருக்குஜேம புரிSாத புதிராக இருந்து 
வந்தது. 'இந்திSா சுதந்திரம் அதைடந்ததும் வெவள்தைளக்கார முதலாளி லண்டனுக்குப் ஜேபாய்விட்டதுதான் 
அதற்குக் காரணம்' என்று சிலர் வெசான்னார்கள்; 'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; மிஸஸ் வெசவன் ஹில்ஸின் 
முகராசிதான் அதற்குக் காரணம்' என்று ஜேவறு சிலர் வெசான்னார்கள். எப்படிஜேSா மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ்
உSர்ந்தார்; அவருதைடS அந்தஸ்தும் ‘ஏழுமதைல' அளவுக்கு உSர்ந்தது!

மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸுக்கு இரண்டு மகன்களும், ஒரு மகளும் உண்டு. மூத்தவன் வெபSர் முனிசாமி, 
அப்பாதைவப் பின்பற்றி அவன் தன் வெபSதைர, 'எஸ்.எம். சாம்’ என்று மாற்றி தைவத்துக் வெகாண்டான். 
இதைளSவன் வெபSர் ஜேகாபாலன்; அவன் தன் வெபSதைர 'எஸ்.ஜி. பால்’ என்று மாற்றி தைவத்துக் 
வெகாண்டான். வெபண்ணின் வெபSர் குப்பம்மாள்; அவள் தன் வெபSதைர 'எஸ்.ஜேக. பம்மா' என்று மாற்றி 
தைவத்துக் வெகாண்டாள்.

இப்படிSாகத்தாஜேன மதைலயுச்சியில் வாழ்ந்து வந்த அந்தக் குடும்பம் திடீவெரன்று நாகரிகத்தின் 
உச்சிக்குப் ஜேபாக, அதன் காரணமாகத்தாஜேனா என்னஜேவா, ஆண்-வெபண் ஜேபதத்தைதக் கூட மறந்து பழகும் 
பல 'அபூர்வ நண்பர்கள்' அவர்களுக்கு வாய்ப்பாராயினர். அதற்குப் பின் இட்டிலி, ஜேதாதைச 
சாப்பிடுவதைதக்கூட அநாகரிகமாகக் கருதிS அவர்கள் பன் பட்டர், 5ாம், பிவெரட் என்று சாப்பிட்டு வந்த 
காதைலயில், ஒரு நாள் இருபத்திரண்டு வSது நிதைறந்த சாதைமச் சுட்டிக் காட்டி, ‘இவ்வளவு வெபரிS 
பிள்தைளSா உங்களுக்கு இருக்கிறார்?’ என்று நாற்பத்து நாலு வSது நிதைறந்த மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்தைஸ 
அவருதைடS சிஜேநகிதிகளில் ஒருத்திSான ஐம்பத்து நாலு வSது சீமாட்டி ஆச்சரித்துடன் ஜேகட்க, மிஸ்டர் 
வெசவன் ஹில்ஸ் திடுக்கிட்டு, ‘அவன் என் பிள்தைள இல்தைல, தம்பி!' என்று அவனுக்குத் வெதரிSாமல் 
வெசால்லி அவதைளச் சமாளிப்பராயினர்.

எதிர்பாராமல் நிகழ்ந்துவிட்ட இந்த அசம்பாவிதம் குறித்து அன்றிரஜேவ மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ், மிஸஸ் 
வெசவன் ஹில்ஸுடன் கலந்து ஆஜேலாசிக்க, 'ஆபத்து, ஆபத்து! அவன் இங்ஜேக இருந்தால் நம் உண்தைம 
வSது நம்முதைடS நண்பர்களுக்வெகல்லாம் வெதரிந்துவிடும்ஜேபால் இருக்கிறது; அவதைன உடஜேன ஜேவறு 
எங்ஜேகSாவது அனுப்பப் பாருங்கள்!' என்று அவள் அலஜேறா அலறு என்ற அலற, அவதைன எங்ஜேக 
அனுப்பி தைவப்பவெதன்று அவர் அன்றிரவு முழுவதும் ஜேSாசித்தார், ஜேSாசித்தார், அப்படி ஜேSாசித்தார். 
கதைடசியில் ‘ஜேமல் படிப்பு என்ற சாக்கில் அவதைன லண்டனுக்கு அனுப்பி தைவத்துவிட்டால் என்ன?’ 
என்று மிஸ்டர் வெசவன் ஹில்ஸ் மிஸஸ் வெசவன் ஹில்தைஸக் ஜேகட்க, 'அதுதான் சரி, அதுதான் சரி!' என்று 
அவர் வெசான்னதைத அவள் அப்படிஜேS ஆஜேமாதிப்பாளாயினள்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன சீதைமக்குப் ஜேபான வெசல்வன் சாம், அங்ஜேக ஜேமஜேல படித்தாஜேனா இல்தைலஜேSா, 
திரும்பி வரும் ஜேபாது மறக்காமல் வெவள்தைளக்கார மதைனவியுடன் இல்தைல, வெவள்தைளக்காரத் 
துதைணவியுடன் இந்திSாவுக்கு வருவானாயினன். அந்தத் துதைணவியுடன் ஜேநஜேர வீட்டுக்குப் ஜேபானால் 
தந்தைத என்ன வெசால்வாஜேரா, என்னஜேவா என்று சற்ஜேற பSந்த சாம், எதற்கும் அவதைள ஓர் ஓட்டல் 
அதைறயில் விட்டுவிட்டுப் ஜேபாஜேவாம் என்று விட்டுவிட்டுப் ஜேபாக, முன் ஹாலில் Sாஜேரா ஒருவனுடன் 
உட்கார்ந்து அரட்தைட Sடித்துக் வெகாண்டிருந்த அவன் தங்தைக மிஸ் பம்மா, ‘வா, அண்ணா!’ என்று 
அவதைன வரஜேவற்று, ‘இவர்தான் என் பாய் பிவெரண்ட் மிஸ்டர் 5ும்மா!’ என்று தன்னுடன் இருந்தவதைன
அவனுக்கு அறிமுகம் வெசய்து தைவக்க, ‘என்ன துணிச்சல் இவளுக்கு! எங்ஜேகஜேSா இருந்த எவஜேனா 
ஒருவதைன இங்ஜேக அதைழத்து வந்து தைவத்துக் வெகாண்டு அரட்தைடSடிப்பஜேதாடு நில்லாமல், அவதைன 
எனக்கு அறிமுகம் ஜேவறு வெசய்து தைவக்கிறாஜேள?’ என்று கருவிக் வெகாண்ஜேட அவன் ஜேமஜேல இரண்டடி 
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எடுத்து தைவக்க, பின் ஹாலில் Sாஜேரா ஒருத்தியுடன் உட்கார்ந்து சரஸமாடிக் வெகாண்டிருந்த அவன் தம்பி 
மிஸ்டர் பால், ‘வா, அண்ணா!’ என்று அவதைன வரஜேவற்று, ‘இவள்தான் என் வெகர்ல் பிவெரண்ட் மிஸ் 
வெபர்ல்!' என்று தன்னுடன் இருந்தவதைள அவனுக்கு அறிமுகம் வெசய்து தைவக்க, ‘என்ன அக்கிரமம் இது! 
இந்த வீட்டில் இவர்கதைளக் ஜேகட்பார் Sாருமில்தைலSா?' என்று தன்தைன மறந்து ஆத்திரத்தின் 
எல்தைலக்ஜேக ஜேபாய்விட்ட மிஸ்டர் சாம், ‘அம்மா எங்ஜேக?' என்று அவசர அவசரமாகக் ஜேகட்க, ‘ஏன், 
அவள் நம் எஸ்ஜேடட் பாஸுடன் உலாவப் ஜேபாயிருக்கிறாள்!' என்று தம்பி வெசால்வானாயினன்.

‘எஸ்ஜேடட் பாஸா! அவர் இப்ஜேபாது எங்கிருந்து வந்தார்?’ என்று அண்ணன் ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, 
'லண்டனிலிருந்துதான் வந்திருக்கிறார்!' என்று தம்பி வெசால்வானாயினன்.

‘ஒஜேஹா! அப்பா?' என்றான் அவன்; ‘மாடியில் இருக்கிறார்!' என்றான் இவன்.

‘என்ன வெசய்துவெகாண்டிருக்கிறார் அவர்? தூங்குகிறாரா? இஜேதா ஜேபாய் நான் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு 
முடிவு கட்டிவிட்டு வருகிஜேறன், பார்!' என்று கத்திக்வெகாண்ஜேட அவன் மாடிக்கு ஓட, அவர் அங்ஜேக 
ஆங்கில இதைசத் தட்டு ஒன்தைறக் கிராம ஜேபானில் தைவத்துவிட்டு, அந்த இதைசக்ஜேகற்ப Sாஜேரா ஒரு 
சீமாட்டியுடன் 'ராக் அண் ஜேரால்' நடன மாடிக்வெகாண்டிருக்க, மிஸ்டர் சாமுக்கு என்ன ஜேதான்றிற்ஜேறா 
என்னஜேவா, அவன் தன் ஆத்திரத்தைத வெSல்லாம் அக்கணஜேம மறந்து விழுந்து விழுந்து 
சிரிப்பானாயினன்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘மிஸ்டர் சாம் ஏன் சிரித்தான்?' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'தங்தைக தவறு வெசய்தால் அம்மாவிடம் வெசால்லலாம்; தம்பி தவறு வெசய்தால் 
அப்பாவிடம் வெசால்லலாம். அம்மாவும் அப்பாவுஜேம தவறு வெசய்தால் Sாரிடம் வெசால்வது என்று 
நிதைனத்திருப்பான்; சிரிப்பு வந்துவிட்டிருக்கும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக் வெகாண்டு விட்டது என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு....
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22. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

கனகாம்பரம் சிரித்த கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன இருபத்திரண்டாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'கனகாம்பரம், கனகாம்பரம்' என்ற 
கட்டழகி ஒருத்தி காட்டுப் பாக்கத்திஜேல இருந்தாள். வெபாழுது விடிந்ததும் அவள் அந்த ஊர் 
மாடுகதைளவெSல்லாம் ஓட்டிக் வெகாண்டு காட்டுக்குப் ஜேபாவாள். அவற்தைற அங்ஜேக ஜேமS விட்டுவிட்டு, 
அவள் அடுப்புக்கு ஜேவண்டிS விறகு, சுள்ளி ஆகிSவற்தைறச் ஜேசகரிப்பதில் ஈடுபடுவாள். அதற்குள் 
வெபாழுது சாய்ந்து விடும்; ஜேசகரித்த விறகுச் சுதைமதைSத் தூக்கித் ததைலயில் தைவத்துக்வெகாண்டு, 
மாடுகதைளயும் மடக்கி ஓட்டிக்வெகாண்டு ஊருக்குத் திரும்புவாள்.

இப்படி ஒரு நாளா, இரண்டு நாட்களா? எத்ததைனஜேSா நாட்களாக அவள் ஜேபாவதும் 
வருவதுமாயிருந்தாள். அப்படிப் ஜேபாகும்ஜேபாதும் சரி, வரும்ஜேபாதும் சரி, அவள் Sாதைரயும் 
ஏவெறடுத்துக்கூடப் பார்ப்பது கிதைடSாது; 'தான் உண்டு, தன் காரிSம் உண்டு' என்று ஜேபாவாள்; வருவாள். 
அப்படிப்பட்டவள் ஒரு நாள் மாடுகதைள முன்னால் ஜேபாக விட்டுவிட்டு, அடிக்வெகாரு தரம் நிற்பதும், 
நின்றபின் ஏஜேதா நிதைனப்பதும், நிதைனத்தபின் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பதுமாகச் வெசல்ல, அதைதக் 
கவனித்த ஒரு வெபரிSவர், 'இத்ததைன நாளும் இல்லாமல் இன்று என்ன வந்துவிட்டது இந்தப் 
வெபண்ணுக்கு? இவள் ஏன் இப்படி விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாள்? ‘சிரிப்பு விSாதி' என்று ஏஜேதா ஒரு புது
விSாதி இப்ஜேபாது இளம் வெபண்களுக்வெகல்லாம் வருகிறதாஜேம, அந்த விSாதி இவளுக்கும் வந்து 
விட்டதா, என்ன? அது கலிSாணமாகாத வெபண்களுக்கல்லவா வருவதாகச் வெசால்கிறார்கள்? 
இவளுக்குத்தான் கலிSாணமாகிவிட்டஜேத! ஏன் அந்த விSாதி வருகிறது? அப்படிஜேS வந்தாலும் அதைத 
வாலிபர்கள் குணப்படுத்தி விடுகிறார்கவெளன்றும், எப்படிக் குணப்படுத்துகிறார்கள் என்பதுதான் 
இன்னும் மர்மமாகஜேவ இருக்கிறவெதன்றும் வெசால்கிறார்கஜேள, அந்த மர்மம் இவளுதைடS கணவனுக்குத் 
வெதரிSாதா, என்ன?' என்று பலவாறாக நிதைனத்துக்வெகாண்ஜேட, வெமல்ல அவதைள வெநருங்கி, ‘ஏன் 
வெபண்ஜேண, அப்படிச் சிரிக்கிறாய்?' என்று ஜேகட்க, அவள் அவதைர ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டுத் 
திடீவெரன்று ஜேதம்பித் ஜேதம்பி அழ, 'இது என்ன ஜேவடிக்தைக! வெகாஞ்ச ஜேநரத்துக்கு முன்னால் விழுந்து 
விழுந்து சிரித்தாய்; ‘ஏன் சிரிக்கிறாய்?’ என்று ஜேகட்டால், ஜேதம்பித் ஜேதம்பி அழுகிறாஜேS? என்ன 
விஷSம்? என்ன நடந்தது?’ என்று அவர் விSப்புடன் ஜேகட்க, அவள் மறுபடியும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
வெசான்னதாவது:

‘ஒரு நாள் மத்திSானம் வழக்கம்ஜேபால் நான் காட்டில் சுள்ளி வெபாறுக்கிக்வெகாண்டிருந்ஜேதன். அப்ஜேபாது 
ஏஜேதா ஒன்று பSங்கரமாக உறுமும் சத்தம் ஜேகட்டது. திடுக்கிட்டுத் திரும்பிப் பார்த்ஜேதன். புதரில் 
பதுங்கியிருந்த புலி ஒன்று திடீவெரன்று என்ஜேமல் பாய்ந்தது. எனக்கு ஒன்றும் புரிS வில்தைல; 'ஐஜேSா, 
அம்மா!’ என்று அலறிக்வெகாண்ஜேட குப்புறப் படுத்துக் கண்தைண மூடிக்வெகாண்டு விட்ஜேடன். ‘டுமீல்' 
என்று ஒரு சத்தம் ஜேகட்டது; விழித்துப் பார்த்ஜேதன். எனக்கு அருகில் தைகயில் துப்பாக்கியுடன் 
வெவள்தைளக்கார உதைடயில் Sாஜேரா ஒருவர் நின்றுவெகாண்டிருந்தார். அவருக்குப் பக்கத்தில் 
வெசத்துப்ஜேபான புலி கிடந்தது. நான் நன்றியுடன் அவதைரப் பார்த்ஜேதன்; ‘அந்தக் காலத்துப் வெபண்கள் 
புலிதைS முறத்தால் அடித்து விரட்டிSதாகச் வெசால்வார்கள்; நீ என்னடாவெவன்றால் அதன் உறுமல் 
சத்தத்தைதக் ஜேகட்டவுடஜேன இப்படி விழுந்துவிட்டாஜேS?’ என்றார் அவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட. எனக்கு 
ஜேராசம் வெபாத்துக் வெகாண்டு வந்துவிட்டது. 'அந்தக் காலத்து ஆண்கள் SாதைனதைSக்கூட ஜேநருக்கு ஜேநராக 
எதிர்த்து நின்று அங்குசத்தாஜேலஜேS அதைத அடக்கி ஆண்டார்களாம். இந்தக் காலத்து ஆண்கள் அப்படிSா 
வெசய்கிறார்கள்? மதைறந்திருந்து துப்பாக்கிSால் அல்லவா சுடுகிறார்கள்!' என்ஜேறன் விருட்வெடன்று 
எழுந்து நின்று. அதற்குஜேமல் அவர் ஒன்றும் ஜேபசவில்தைல; அசடு வழிSப் ஜேபாய்விட்டார். 

அன்றிரவு வீட்டில் படுத்துத் துங்கிக்வெகாண்டிருந்த ஜேபாது, எங்கிருந்ஜேதா சுண்வெடலி ஒன்று வந்து 
என்ஜேமல் விழுந்தது. 'எலி, எலி!' என்று நான் கத்திஜேனன். எனக்குப் பக்கத்தில் படுத்துக் வெகாண்டிருந்த 
என் கணவர், 'எங்ஜேக தடி, தடி?’ என்று என்தைனத் வெதாடர்ந்து கத்திக்வெகாண்ஜேட எழுந்தார். ‘எலிதைS 
அடிப்பதற்கா தடி!’ என்ஜேறன் நான். 'மூடு, வாதைS!' சின்ன பாம்பாயிருந்தாலும் வெபரிS வெகாம்பால் அடி!’ 
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என்று வெபரிSவர்கள் வெசால்லியிருக்கிறார்கள்!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட இறக்கி தைவத்திருந்த 
விளக்கின் திரிதைS ஏற்றி எடுத்துக்வெகாண்டு அவர் தடிதைSத் ஜேதடினார். ‘பாம்புக்குத்தாஜேன அப்படிச் 
வெசான்னார்கள்? எலிக்குச் வெசால்லவில்தைலஜேS!' என்ஜேறன் நான். ‘உனக்குத் வெதரிSாது; ஜேபசாமல் இரு!’ 
என்று அவர் என்தைன அடக்கி விட்டுத் தடிதைSத் 'ஜேதடு, ஜேதடு' என்று ஜேதடினார். ஒரு வழிSாகத் தடியும் 
கிதைடத்தது.

அந்தத் தடியுடன் அவர் எலிதைS 'விரட்டு, விரட்டு’ என்று விரட்டினார். அது பழங்கலம் அடுக்கி 
தைவத்திருந்த மூதைலக்கு ஓடிற்று. அதைதத் வெதாடர்ந்து ஓடிS அவர், அதன்ஜேமல் ஜேபாட்டார் ஒரு ஜேபாடு! 
உதைடந்தது எலியின் மண்தைடSல்ல; பழங்கலங்கள்! அடுத்தாற்ஜேபால் அந்த எலி உறிக்குத் தாவிற்று; 
விடுவாரா? தடிSால் ஓங்கி அடித்தார் இன்னும் ஓர் அடி! காலிSானது எலி அல்ல; உறி! கயிறு மட்டுஜேம 
எஞ்சி நின்ற அந்த உறியிலிருந்து எண்வெணயும் வெநய்யும் வழிந்து இரண்டறக் கலந்து எங்கள் 'எட்டடிக் 
குச்சு'க்குள்ஜேள ஒஜேர எண்வெணய் ஆறாக ஓடிற்று. என்ன இருந்தாலும் என் கணவர் ஆண் 
பிள்தைளSல்லவா? மீதைசதைS முறுக்கி விட்டுக்வெகாண்ஜேட 'என்ன ஆனாலும் சரி, இன்று உன்தைன நான் 
விடுவதில்தைல!' என்று அந்த எலிதைS விரட்டிக் வெகாண்ஜேட வீதிக்கு ஓடினார். நான் ‘விதிஜேS!' என்று 
பழங்கலத்திலிருந்தும், உறியிலிருந்தும் விழுந்து உதைடந்த மண்பாண்டங்களின் சில்லுகதைளப் 
வெபாறுக்கி எடுப்பதில் முதைனந்ஜேதன்.

நீண்ட ஜேநரத்துக்குப் பிறகு விSர்க்க விறுவிறுக்க தடிSார் திரும்பி வந்தார். ‘என்ன ஆயிற்று எலி?’ 
என்ஜேறன் நான்; ‘விட்ஜேடனா?' என்றார் அவர் மறுபடியும் மீதைசதைSத் திருகி விட்டுக் வெகாண்ஜேட. 
‘அடித்துவிட்டீர்களா?' என்ஜேறன்; ‘அடிப்பதாவது! அதுவதைர எனக்கு எதிஜேர நிற்க அவ்வளவு தைதரிSமா 
அதற்கு?' என்றார். 'கதைடசியில் என்னதான் ஆயிற்று?’ என்ஜேறன்; ஓடிப் ஜேபாய் வதைளக்குள் புகுந்து 
வெகாண்டு விட்டது; ‘பாவம், ஜேபானாற் ஜேபாகிறது!’ என்று நானும், '5ாக்கிரதைத! இன்வெனாரு தடதைவ 
வெவளிஜேS வந்தாஜேSா, வெகான்று விடுஜேவன் வெகான்று!’ என்று அதைத எச்சரித்து விட்டு வந்ஜேதன்!' என்றார் 
அவர் மீண்டும் மீதைசதைS முறுக்கி விட்டுக்வெகாண்ஜேட. நான் சும்மா இருந்திருக்கக் கூடாதா? கீஜேழ 
விழுந்து கிடந்த வெவண்வெணயில் வெகாஞ்சம் எடுத்து அவரிடம் நீட்டிஜேனன். 'எதற்கு?' என்றார்; 'இவ்வளவு
வெபரிS வீர சாகசத்தைதச் வெசய்துவிட்டு, மீதைசதைS வெவறுமஜேன முறுக்கலாமா? வெகாஞ்சம் வெவண்வெணய் 
தடவி முறுக் குங்கள்!' என்ஜேறன்.

ஜேகாபம் வெபாத்துக்வெகாண்டு வந்து விட்டது அவருக்கு; ‘என்ன குதைறச்சல் என் வீரத்துக்கு?’ என்று ஓர் 
எம்பு எம்பித் தம் தைகயிலிருந்த தடிதைS என்தைன ஜேநாக்கி ஓங்கினார். எனக்கு ஆத்திரம் 
வெபாத்துக்வெகாண்டு வந்துவிட்டது; 'சும்மா நிறுத்துங்கள்! மத்திSானம் காட்டில் ஒரு புலி என்ஜேமல் பாS 
வந்தது; ஒஜேர குண்டில் அதைதச் சுட்டுக் வெகான்ற வீரர் தன் வீரத்தைதப் பற்றி என்னிடம் ஒரு 
வார்த்தைதக்கூடப் ஜேபசவில்தைல; நீங்கள் என்னடாவெவன்றால், இவ்வளவு வெபரிS தடிதைS 
எடுத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் ஓர் எலிதைSக்கூடக் வெகால்லாமல் திரும்பி வந்துவிட்டு இத்ததைன ஜேபச்சுப் 
ஜேபசுகிறீர்கஜேள!' என்ஜேறன். அவ்வளவுதான்; 'Sாரடி அவன்? எதற்காக அங்ஜேக வந்தான்? உனக்காக ஏன் 
புலிதைSக் வெகான்றான்? உனக்கும் அவனுக்கும் என்ன உறவு? எப்ஜேபாதிருந்து உறவு? வெசால்லடி, வெசால்?’ 
என்று என்தைன அடிஜேமல் அடி அடித்தஜேதாடு நில்லாமல், 'ஜேபா, அந்த வீரனுக்குப் பின்னாஜேலஜேS ஜேபா! 
இனிஜேமல் இங்ஜேக வராஜேத!' என்று அவர் அன்றிருந்து என்தைன ‘விரட்டு, விரட்டு' என்று 
விரட்டிக்வெகாண்ஜேட இருக்கிறார். எனக்கு என்ன வெசய்வவெதன்ஜேற வெதரிSவில்தைல. அப்ஜேபாதிருந்து 
அந்தப் புலி ஜேவட்தைடக்காரதைர நிதைனத்தால் எனக்குச் சிரிப்புச் சிரிப்பாய் வருகிறது; எலி 
ஜேவட்தைடக்காரதைர நிதைனத்தால் அழுதைக அழுதைகSாய் வருகிறது!’

கனகாம்பரம் இதைதச் வெசால்லிவிட்டு மீண்டும் ஜேதம்பித் ஜேதம்பி அழ, 'அழாஜேத வெபண்ஜேண, அழாஜேத! 
வெகாண்ட கணவனுக்கு முன்னால் அண்தைட வீட்டுக்காரதைனப் புகழலாமா? புகழக் கூடாஜேத! ஜேபா, 
இனிஜேமலாவது அதைதத் வெதரிந்து வெகாண்டு, அதற்குத் தக்கபடி நடந்துவெகாள்!' என்று வெசால்லி விட்டுப் 
வெபரிSவர் தன் வழிஜேS வெசல்ல, அவளும் அவள் வழிஜேS வெசல்வாளாயினள்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘வெகாண்ட கணவனுக்கு முன்னால் அண்தைட 
வீட்டுக்காரதைன ஏன் புகழக் கூடாது?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ‘புகழ்ந்தால் என்ன நடக்கும் 
என்பதுதான் அந்தக் கதைதயிலிருந்ஜேத வெதரிகிறஜேத!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் 
அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக்வெகாண்டு விட்டது காண்க... 
காண்க... காண்க..…
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23. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

முகமூடித் திருடர் கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன இருபத்து மூன்றாவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! 'பஞ்சாபஜேகசன், பஞ்சாபஜேகசன்' ன்னு 
ஒரு பாங்கர் பட்டணத்திஜேல உண்டு. அவர் தம் பணத்தைத ஒரு கணம் கூடத் தூங்கவிட மாட்டார்; 'தூங்க 
விட்டால் வட்டியும் தூங்கி விடும்’ என்று சதா அதைத எழுப்பி உலாவ விட்டுக் வெகாண்ஜேட இருப்பார். 
அஜேத மாதிரி அவரும் தூங்குவதில்தைல; சதா விழித்துக்வெகாண்ஜேட இருப்பார்.

இப்படிSாகத்தாஜேன பணஜேம தாமாகவும், தாஜேம பணமாகவும் அவர் இருந்துவருங்காதைலயில், 
எங்கிருந்ஜேதா வந்த முகமூடித் திருடர்கள் நகரின் மூதைல முடுக்குகளிவெலல்லாம் அஞ்சாமல் புகுந்து 
அSராமல் வெகாள்தைளSடிக்க, அவர்களிடமிருந்து தம்தைமயும் தம் பணத்தைதயும் எப்படிக் காத்துக் 
வெகாள்வவெதன்று அவர் ஜேSாசித்தார், ஜேSாசித்தார், அப்படி ஜேSாசித்தார். நகரத்துக்கு வெவளிஜேS உள்ள 
வீடாகப் பார்த்துத்தான் அவர்கள் வெகாள்தைளSடிக்கிறார்கள் என்பதைத அறிந்த அவர், 
அதைடSாற்றிலிருந்த தம் வீட்தைட உடஜேன திருவல்லிக்ஜேகணிக்கு மாற்றினார். தைகயிலிருந்த வெராக்கம், 
விதைலயுSர்ந்த நதைககள் ஆகிSவற்தைறப் பாங்குகளிடம் ஒப்பதைடத்தார். பாங்கின் ஜேநரம் கழித்து வந்த 
பணத்தைத இரும்புப் வெபட்டியில் தைவத்துப் பூட்டி, அதன் கததைவ ஒரு தடதைவக்கு நாலு தடதைவSாக 
இழுத்து இழுத்துப் பார்த்தார். எல்லாம் ஒரு வழிSாக முடிந்தபின், 'அப்பாடா!’ என்று அவர் ஒரு 'வெடகா 
மீட்டர்' அளவுக்குப் வெபருமூச்சு விட்டார்.

அன்று என்னஜேவா வெதரிSவில்தைல-துக்கம் கண்தைணச் சுழற்றிக் வெகாண்டு வருவதுஜேபால் இருந்தது 
அவருக்கு; எழுந்து ஜேபாய் குளிர்ந்த நீரில் முகத்தைத அலம்பிக்வெகாண்டு வந்தார். இடுப்பு வலிப்பதுஜேபால்
இருந்தது; 'விழித்தபடிஜேS வெகாஞ்ச ஜேநரம் படுத்துக்வெகாண்டுதான் இருப்ஜேபாஜேம!’ என்று படுத்தார். மணி
'டாண், டாண்’ என்று பத்து அடித்தது. அதுகாதைல, ‘பால் சாப்பிடவில்தைலSா?' என்று ஜேகட்டுக் 
வெகாண்ஜேட அன்னார் 'பட்டமகிஷி' அங்ஜேக வர, 'ஜேவண்டாம்; அதைத டீSாகப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு வந்து 
இங்ஜேக தைவத்து விடு!' அவர் கட்டதைளயிட, அந்தக் கட்டதைளதைSச் சிரஜேமற் வெகாண்டு அந்த அம்மாள் 
அப்படிஜேS ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு வந்து தைவக்க, அதைத அடிக்வெகாரு வாய் குடிப்பதும் வெகாட்டு 
வெகாட்வெடன்று விழித்துக் வெகாண்டிருப்பதுமாக அன்றிரதைவத் தள்ளி விட்டுக் வெகாண்டிருந்தார் அவர்.

இந்த விதமாகத்தாஜேன அவர் இருந்து வருங்காதைலயில், மணி பதிவெனான்று, பன்னிரண்டு என்று 
அடித்து, ஒன்று என்றும் அடித்தது. தம்தைமயும் மீறி 'ஆவ்’ என்று வந்த வெகாட்டாவிக்கு அவர் 
வழக்கம்ஜேபால் சிட்டிதைக ஜேபாட்டு ‘வெசன்ட் ஆப்' வெகாடுத்துவிட்டுத் திரும்பிப் படுத்தார். அதுகாதைல 
இரண்டு முகமூடித் திருடர்கள் எங்கிருந்ஜேதா வந்து அவருக்கு முன்னால் நிற்க, அவர் திடுக்கிட்டு எழுந்து
உட்கார்ந்து கண்கதைளக் கசக்கி விட்டுக்வெகாண்டு பார்த்தார்.

அதற்குள் அவர்களில் ஒருவன் தன் தைகயிலிருந்த சவுக்குக் கட்தைடதைS அவருதைடS ததைலக்கு ஜேநராக 
ஓங்க, இன்வெனாருவன், 'எங்ஜேக இருக்கிறது பணம்?’ என்று தைசதைக மூலம் ஜேகட்க, ‘இவர்கள் எந்த ஊர் 
திருடர்களாயிருப்பார்கள்? இவர்களுக்கு இந்தியும் வெதரிSாது, இங்கிலீஷும் வெதரிSாது ஜேபால் 
இருக்கிறஜேத?' என்று நிதைனத்த அவர், 'அஜேதா இருக்கிறது!’ என்று நடுங்கிக் வெகாண்ஜேட இரும்புப் 
வெபட்டிதைSக் காட்ட, ‘எடு சாவிதைS, திற வெபட்டிதைS!' என்று அவர்கள் ஜேமலும் 5ாதைட காட்டிஜேS 
அவதைர விரட்டுவாராயினர்.

பார்த்தார் பஞ்சாபஜேகசன்; அவர்கள் தைகயிலுள்ள சவுக்குக் கட்தைட தம்முதைடS மண்தைடதைSப் பதம் 
பார்ப்பதற்கு முன்னால் இரும்புப் வெபட்டிதைSத் தாஜேம திறந்து, அவர்கள் ஜேகட்பதைத 
வெகாடுத்துவிடுவதுதான் தமக்கு மரிSாதைத என்று நிதைனத்தார்; நிதைனத்ததும் எழுந்தார்; இரும்புப் 
வெபட்டிதைS ஜேநாக்கி நடந்தார். எடுத்தார் சாவிதைS; திறந்தார் வெபட்டிதைS. நல்ல ஜேவதைளSாக அன்று 
வசூலான பணம் ஏதும் அதில் இல்தைல; 'வெவறும் வெபட்டிSாக இருக்கக் கூடாஜேத!' என்பதற்காக அதில் 
ஒஜேர ஒரு ரூபாதைS மட்டும் ஜேபாட்டு தைவத்திருந்தார். அதைத எடுத்து அவர்களிடம் தாராளமாகக் 
வெகாடுத்தார். அவர்கள் அதைத அலட்சிSமாக வாங்கி வீசி எறிந்துவிட்டு, ‘எடு நதைகதைS!' என்று ஜேமலும் 
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தைசதைக காட்டினார்கள். மூக்கால் அழுதுவெகாண்ஜேட அதிலிருந்த நதைககதைளவெSல்லாம் ஒவ்வெவான்றாக 
எடுத்து அவர்களிடம் வெகாடுத்தார். அவற்தைறப் வெபற்றுக் வெகாண்டதும் அவர்களில் ஒருவன் 
‘ஹஹ்ஹஹ்ஹஹ்ஹா’ என்று சிரிக்க, இன்வெனாருவன், 'காதைலயில் நானும் அண்ணாவும் ‘ஊட்டிக்கு 
உல்லாசப் பSணம் ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்; ஓர் இருநூறு ரூபாய் வெகாடுங்கள்!’ என்று எத்ததைன வெகஞ்சுக் 
வெகஞ்சிக் ஜேகட்ஜேடாம்? ‘வெகாடுக்கஜேவ மாட்ஜேடன்!' என்று வெசான்னீர்கஜேள, அப்பா! இப்வெபாழுது 
பார்த்தீர்களா, ஜேகட்க ஜேகட்க ஒவ்வெவாரு நதைகSாக எடுத்துக் வெகாடுத்துக் வெகாண்ஜேட இருக்கிறீர்கள்!' 
என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட தான் அணிந்திருந்த முகமூடிதைSக் கழற்ற, அவதைனத் வெதாடர்ந்து அவன் 
அண்ணனும் கழற்ற, ‘அஜேSாக்கிSப் பSல்களா, உங்கள் ஜேவதைலதானா இது? நானும் உங்களிடம் 
ஒன்றும் ஏமாந்துவிடவில்தைலSடா, ஏமாந்து விடவில்தைல. என்ன நதைககதைள எடுத்துக் 
வெகாடுத்திருக்கிஜேறன் என்று வெகாஞ்சம் வெவளிச்சத்தில் வந்து பாருங்கள்; எல்லாம் ஜேபாலி நதைககளடா, 
ஜேபாலி நதைககள்!’ என்று தகப்பனாராகப் பட்டவர் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க, அதைதக் ஜேகட்டுப் புத்திர 
சிகாமணிகளாகப்பட்டவர்கள் ‘விழி, விழி' என்று விழிக்க, 'ஜேபாங்கடா, ஜேபாக்கற்றப் பSல்களா! நீங்கள் 
முகமூடி ஜேபாட்ட திருடர்கள் என்றால், நான் முகமூடி ஜேபாடாத திருடன் என்பது உங்களுக்குத் வெதரிSாது
ஜேபால் இருக்கிறது!’ என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட, அவர் மறுபடியும் ஜேபாய்க் கட்டிலில் படுத்து, 'ஆவ்’ 
என்று மறுபடியும் வந்த வெகாட்டாவிக்கு வழக்கம்ஜேபால் ‘டக், டக்’ என்று சிட்டிதைக ஜேபாட்டு 'வெசன்ட் 
ஆப்’ வெகாடுப்பாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘பணம் பாசத்தைத வெவல்கிறதா, பாசம் பணத்தைத 
வெவல்கிறதா?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, 'பாசம் எங்ஜேக பணத்தைத வெவல்கிறது? பணம்தான் 
பாசத்தைத வெவல்கிறது!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, பாதாளம் அவரிடமிருந்து தப்பி, மீண்டும் 
ஜேபாய் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறிக் வெகாண்டு விட்டது என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.…
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24. பாதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்குச் வெசான்ன

பாப விஜேமாசனம் ஜேதடிS பக்தர் கதைத

"விக்கிரமாதித்தர் மறுபடியும் முருங்தைக மரத்தின் ஜேமல் ஏறி, பாதாளத்தைதப் பிடித்துக்வெகாண்டு வர, அது 
அவருக்குச் வெசான்ன இருபத்தி நான்காவது கதைதSாவது:

‘ஜேகளுமய்Sா, விக்கிரமாதித்தஜேர! ஜேகளும் சிட்டி, நீரும் ஜேகளும்! தற்ஜேபாது நான் வாசம் வெசய்து வரும் 
முருங்தைக மரத்துக்குக் கீஜேழ பிள்தைளSார் ஜேகாயில் ஒன்று இருக்கிறதல்லவா? அந்தக் ஜேகாயிலுக்குத் 
தினந்ஜேதாறும் ஒரு பக்தர் வருவதுண்டு. அவர் காதைலயில் அலுவலகத்துக்குப் ஜேபாகும் ஜேபாதும் சரி, 
மாதைலயில் வீடு திரும்பும்ஜேபாதும் சரி, அங்குள்ள பிள்தைளSாதைர முதைறப்படி மும்முதைற வணங்காமல் 
வெசல்ல மாட்டார். அங்ஙனம் வணங்கும்ஜேபாது, காதைலயில் மூன்று குட்டுக்கள், மூன்று ஜேதாப்புக் 
கரணங்களுடன் தம்முதைடS பிரார்த்ததைனதைS முடித்துக் வெகாள்ளும் அவர், மாதைலயில் அவ்வாறு 
முடித்துக் வெகாள்ளமாட்டார். ஒரு நாள் மாதைல அவருதைடS குட்டுக்களும் ஜேதாப்புக்கரணங்களும் நாலு, 
ஐந்து, ஆறு, ஏழு என்று கூடிக்வெகாண்ஜேட ஜேபாகும்; இன்வெனாரு நாள் மாதைல அந்த ஏதைழக்கூட எட்டிப் 
பிடிக்காமல் ஆறு, ஐந்து, நாலு என்று குதைறந்து வெகாண்ஜேட வரும். இங்ஙனம் ஏறுவதும் 
இறங்குவதுமாயிருந்த அவருதைடS பிரார்த்ததைனதைS நீண்ட நாட்களாகக் கவனித்துக் வெகாண்டு வந்த 
ஒருவர், ஒரு நாள் அவதைர வெமல்ல வெநருங்கி, 'காதைலயில் மூன்று குட்டுக்கள், மூன்று 
ஜேதாப்புக்கரணங்களுடன் உங்கள் பிரார்த்ததைனதைS முடித்துக்வெகாள்ளும் நீங்கள், மாதைலயில் ஏன் 
அவ்வாறு முடித்துக்வெகாள்ள மாட்ஜேடன் என்கிறீர்கள்?’ என்று ஜேகட்க, ‘காதைலயில் நான் வெசய்யும் 
பிரார்த்ததைன எனக்காகச் வெசய்வது; அதற்கு மூன்று குட்டுக்களும் மூன்று ஜேதாப்புக் கரணங்களுஜேம 
ஜேபாதும். மாதைலயில் நான் வெசய்யும் பிரார்த்ததைன ஜேவவெறாருவருக்காகச் வெசய்வது; அதற்கு அதைவ 
ஜேபாதுவதில்தைல!' என்று வெசால்லிவிட்டு அவர் வெமல்ல நழுவ, ‘Sார் அந்த மரிSாதைதக்குரிSவர்? உங்கள் 
மதைனவிSாரா?’ என்று அவர் பின்னும் மரிSாதைதயுடன் ஜேகட்க, ‘அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; அவர் என் 
ஜேமலதிகாரி. அவருதைடS அந்தரங்கக் காரிSதரிசிSாக ஜேவதைல பார்க்கிஜேறன் நான். தினந்ஜேதாறும் 
அவதைரத் தரிசிக்க எத்ததைனஜேSா ஜேபர் வருகிறார்கள்; அவருடன் ஜேநரிலும், 'ஜேபா'னிலும் ஜேபச 
எத்ததைனஜேSா ஜேபர் விரும்புகிறார்கள். அவர்களில் சிலதைர அவர் பார்க்கஜேவ விரும்புவதில்தைல; 
இன்னும் சிலருடன் ஜேநரிலும் சரி, 'ஜேபா'னிலும் சரி, அவர் ஜேபசஜேவ விரும்புவதில்தைல. 
அவர்கதைளவெSல்லாம் அதிகாரியின் கட்டதைளப்படி நாள்ஜேதாறும் விதம் விதமான வெபாய்கதைள 
உருவாக்கி, அவற்தைற அழகான முதைறயில் எடுத்துச் வெசால்லி ஏமாற்றிக் வெகாண்டிருப்பதுதான் எனக்கு 
அங்ஜேக முக்கிSமான ஜேவதைலSா யிருந்து வருகிறது. நாஜேனா வெசாந்த வாழ்க்தைகயில் வெபாய் வெசால்லக் 
கூசுபவன்; வெசான்னால் பாவம் என்று நான்மதைறகள் வெசால்வதைத அப்படிஜேS நம்புபவன். ஆகஜேவ, 
அங்கு வெசால்லும் ஒவ்வெவாரு வெபாய்க்கும் ஒரு குட்டு, ஒரு ஜேதாப்புக்கரணம் வீதம் ஒரு நாதைளக்கு 
எத்ததைன வெபாய்கள் வெசால்கிஜேறஜேனா, அத்ததைன வெபாய்களுக்கும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் இங்ஜேக குட்டுக்களும்,
ஜேதாப்புக்கரணங்களும் ஜேபாட்டுப் பிராSச் சித்தம் வெசய்துவெகாண்டு விடுகிஜேறன்!' என்று அவர் வெசால்ல, 
‘இப்படியும் ஒரு பக்தன் உண்டா?' என்று அவதைரக் ஜேகட்டவர் அSர்ந்து ஜேபாய் நிற்பாராயினர்.'

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, ‘வயிற்றுக்காக அங்ஜேக வெபாய்யும், ஆத்மாவுக்காக 
இங்ஜேக பிராSச்சித்தமும் வெசய்துவெகாள்ளும் அந்த பக்ததைன என்ன பக்தன் என்று வெசால்வது?’ என 
விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, ஏற்வெகனஜேவ வெசான்ன இருபத்து மூன்று கதைதகளுக்குப் பின்னால் பாதாளம் 
ஜேபாட்ட ஜேகள்விகளுக்வெகல்லாம் 'டக், டக்' என்று பதில் வெசால்லிக்வெகாண்டு வந்த விக்கிரமாதித்தர், 
இந்த இருபத்து நான்காம் கதைதக்குப் பின்னால் ஜேபாட்ட ஜேகள்விக்குப் பதில் வெசால்ல முடிSாமல் 
சிட்டிதைSப் பார்த்து விழிக்க, சிட்டியும் ஒன்றும் புரிSாதவர்ஜேபால் விக்கிரமாதித் ததைரப் பார்த்து விழிக்க,
ஆஆஆச்சச்சரிSத்துடன் ‘ஆ!’ என்று வாதைSப் பிளந்த பாதாளம், 'அகப்பட்டுக் வெகாண்டீர்களா? 
வாருங்கள்!' என்று தன்தைனக் கட்டிப் பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேபாக வந்த அவர்கள் இருவதைரயும் 
தன்னுதைடS ஜேமல் துண்டால் தாஜேன ஜேசர்த்துக் கட்டி இழுக்க, ‘என்தைன எங்கு அதைழக்கின்றாய்? இSம்பு,
தைபத்திSஜேம!’ என்று விக்கிர மாதித்தராகப்பட்டவர் அந்தக் காலத்து நாடக ஜேமதைடக் ஜேகாவலன் 
மாதவிதைSப் பார்த்துப் பாடிSதுஜேபால் பாட, ‘எனக்கா தைபத்திSம்? என்தைனப் தைபத்திSமாக்கிS பவானி
அஜேதா இருக்கிறாள் வாருங்கள்; வந்து பாருங்கள்!’ என்று அதுவதைர ’தைபத்திSம் பிடித்த பாதாளம்' 
ஜேபால் இருந்தவன், ‘தைபத்திSம் வெதளிந்த பாதாளசாமி'Sாகி அவர்கதைள அருகிலிருந்த ஒரு வீட்டுக்கு 
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அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய், ‘பவானி! ஏ, பவானி!' என்று குரல் வெகாடுக்க, அந்த வீட்டுக்குப் 
பின்னாலிருந்து வந்த, ஒரு வெபண்ணழகி, ‘என்ன பவானிக்கு?’ என்று ஜேகட்க, ‘இருபத்து நான்காவது 
கதைதக்குப் பின்னால் நீ ஜேபாட்ட ஜேகள்விக்கு விக்கிரமாதித்தரும், சிட்டியும் பதில் வெசால்லா விட்டால் 
என்தைனக் கலிSாணம் வெசய்து வெகாள்வதாகச் வெசான்னாSல்லவா? இஜேதா, அந்த விக்கிரமாதித்ததைரயும் 
சிட்டிதைSயும் இங்ஜேகஜேS அதைழத்துக்வெகாண்டு வந்து விட்ஜேடன். நீஜேS ஜேவண்டுமானாலும் அந்தக் 
ஜேகள்விதைS இவர்களிடம் ஜேகட்டுப் பார்; இவர்களாலும் அதற்குப் பதில் வெசால்ல முடிSவில்தைல!' என்று
அவன் குதிக்க, அவள் அவர்கள் இருவதைரயும் கதைடக் கண்ணால் ஜேநாக்கிவிட்டுக் ‘களுக்'வெகன்று 
சிரிப்பாளாயினள்.

என்ன வெபண்ஜேண, சிரிக்கிறாய்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘ஒன்றுமில்தைல, சும்மாத்தான்!’ என்று 
அவள் வெசால்ல, 'சரி, இவதைனக் கலிSாணம் வெசய்துவெகாள்வதில் இனி ஒன்றும் ததைடயில்தைலஜேS?’ 
என்று அவர் ஜேகட்க, ‘ஊஹும்’ என்று அவள் ததைலSதைசக்க, அடுத்த முகூர்த்தத் திஜேலஜேS அவர்கள் 
இருவருக்கும் 'மனம்ஜேபால் மாங்கல்Sதாரணம்' வெசய்து தைவத்துவிட்டு, 'இனிSாவது முருங்தைக 
மரத்தடிப் பிள்தைளSாருக்கு ஏற்வெகனஜேவ வெதாள்ளாயிரத்துத் வெதாண்ணுாற்வெறான்பது ஜேதங்காய்கதைளச் 
சூதைற விட்டிருக்கும் அந்தப் பிரம்மச்சாரி, எஞ்சியுள்ள ஒஜேர காதைSயும் சூதைற விட்டுத் தன் 
பிரார்த்ததைனதைS முடித்துக் வெகாள்ளலாம் அல்லவா? அதற்குக் குறுக்ஜேக நீ நிற்க மாட்டாஜேS?’ என்று 
பாதாளசாமிதைS ஜேநாக்கி விக்கிரமாதித்தர் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'ஏற்வெகனஜேவ கலிSாணப் 
தைபத்திSம் பிடித்திருந்த நான், எனக்கு முன்னால் இன்வெனாருவன் கலிSாணம் வெசய்துவெகாள்வதைத 
விரும்ப வில்தைல. அதனால் அவன் வெசய்த பிரார்த்ததைன நாஜேன 'அசரீரி' Sாயிருந்து அவனுக்குச் 
வெசால்லிக் வெகாடுத்த பிரார்த்ததைனSா யிருந்தும் அதைத நான் நிதைறஜேவற விடாமல் தடுத்து வந்ஜேதன். 
இப்ஜேபாதுதான் எனக்குக் கலிSாணமாகி விட்டஜேத! இனி அவன் பிரார்த்ததைனக்கும் நான் ததைடSா 
யிருக்கமாட்ஜேடன்; கலிSாணத்துக்கும் ததைடSா யிருக்க மாட்ஜேடன்!' என்று பாதாளசாமியும் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, அதைதப் பக்கத்திலிருந்து ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த பிரம்மச்சாரி அக்கணஜேம 
தனக்கும் கலிSாணமாகிவிட்டது ஜேபான்ற திருப்தியுடன் அங்கிருந்து வெசல்ல, 'ஜேகளாய், பாதாளசாமி! 
இருபத்து மூன்று கதைதகளுக்குப் பின்னால் நீ ஜேபாட்ட ஜேகள்விகளுக்வெகல்லாம் பதில் 
வெசால்லிக்வெகாண்டு வந்த நான், இருபத்து நான்காவது ஜேகள்விக்கு மட்டும் பதில் வெசால்லாமல் 
இருப்ஜேபனா? அவசிSம் வெசால்லியிருப்ஜேபன். வெசான்னால் 'பாதாளத்தின் கதைத இந்த யுகத்தில் முடிSாது'
என்று வெசால்லி என்தைனத் தடுத்தவன் Sார் வெதரியுமா? இஜேதா நிற்கிறாஜேன, என் தம்பியும் என்னுதைடS 
அந்தரங்கக் காரிSதரிசியுமான சிட்டி, இவன்தான். இவனுதைடS ஜேSாசதைனப்படி நடந்திராவிட்டால் 
இவன் வெசான்னதுஜேபால் உன்னுதைடS கதைதயும் முடிந்திருக்காது; அந்தப் பிரம்மச் சாரியின் 
பிரார்த்ததைனயும் நிதைறஜேவறி யிருக்காது!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அந்தப் பதிதைல 
இப்ஜேபாதுதான் வெசால்லுங்கஜேளன்?' என்று பவானிSாகப்பட்டவள் அப்ஜேபாதும் அவதைர விடாமல் 
ஜேகட்க, 'வயிற்றுக்காக அங்ஜேக வெபாய்யும், ஆத்மாவுக்காக இங்ஜேக பிராSச்சித்தமும் வெசய்து வெகாள்ளும் 
அவன் உண்தைமயில் பக்தன் அல்ல; எத்தன். இந்தப் பிறவியில் தான் பிதைழப்பதற்காக அவன் அங்ஜேக 
நல்லவனாக நடித்து அதிகாரிதைSப் பார்க்க வருபவர்கதைள ஏமாற்றுகிறான்; அடுத்த பிறவியில் தனக்கு 
எந்த விதமான ஆபத்தும் ஜேநர்ந்துவிடக் கூடாஜேத என்பதற்காக அவன் இங்ஜேக பரம பக்தனாக நடித்துக் 
கடவுதைளயும் ஏமாற்றப் பார்க்கிறான்!' என்று விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் வெசால்ல, ‘அவெதல்லாம் 
ஒன்றுமில்தைல; அவன்தான் அசல் மனிதன்! அப்படி இருப்பவனால்தான் இந்தக் காலத்தில் பிதைழக்க 
முடிகிறது; அவதைனப் ஜேபான்றவர்கதைளத்தான் இந்த உலகம் ‘உத்தமர்கள்' என்று ஜேபாற்றுகிறது!' என்று 
பவானி வெசால்ல, ‘நாய் ஜேவண்டுமானால் அப்படிப் பிதைழக்கலாம்; மனிதன் அப்படிப் பிதைழக்கக் 
கூடாது!' என்று வெசால்லிவிட்டு விக்கிரமாதித்தர் வெசல்ல, 'கதைடசிSாக ஒரு விண்ணப்பம்' என்று 
பாதாளசாமி ததைலதைSச் வெசாறிவானாயினன்.

‘என்ன?’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 'இருந்த ஜேவதைலதைS விட்டுவிட்டு இவள் ஜேகட்ட ஜேகள்விக்குப் பதில்
ஜேதடி அதைலந்ஜேதன். இப்ஜேபாது ஜேவதைல ஜேவண்டுஜேம!' என்றான் பாதாளசாமி.

‘என்ன ஜேவதைல வெதரியும்?’ என்றார் அவர்; ‘ஒரு காலத்தில் வெசாந்தமாக டாக்சி தைவத்து ஓட்டிக் 
வெகாண்டிருந்தவன் நான்; அதனால் கார் ஓட்டத் வெதரியும்' என்றான் இவன்.

‘அப்படிSானால் எங்கள் காதைர இனி நீஜேS ஓட்டலாம்; வா!’ என்று அவதைன அதைழத்துக்வெகாண்டு 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் காதைர ஜேநாக்கி நடக்க, சிட்டியும் அவர்கதைளத் வெதாடர்ந்து நடப்பாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு....."
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இரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மதனா 
வெசான்ன பாதாளக் கதைத முடிந்தது
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3. மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஜேகாமளம் வெசான்ன

ஜேகாபாலன் கதைத

மூன்றாவது நாள் காதைல ஜேபா5னாகப்பட்டவர் நாவெளாரு ஜேமனியும் வெபாழுவெதாரு வண்ணமுமாகப் 
வெபருத்துக் வெகாண்ஜேட வந்த தம் வெதாந்திதைSக் கவதைலயுடன் தடவிக் வெகாடுத்தவாறு உட்கார்ந்திருக்க, 
அதுகாதைல Sாஜேரா ஒரு பிச்தைசக்காரன் 'என்தைனப் பார்த்தீர்களா?’ என்பதுஜேபால் எலும்பும் ஜேதாலுமாக 
வந்து அவருக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் நின்று, ‘ஐSா, தரும துதைரஜேS!’ என்று குரல் வெகாடுக்க, ‘இவன் 
தருமதுதைரவெSன்றால், நான் தருமதுதைரSாகி விடுஜேவனா?' என்பதுஜேபால் அவர் வெதாந்தி குலுங்கத் துள்ளி
எழுந்து அவதைன விரட்டுவதற்காக நாதைSத் ஜேதட, அது எங்ஜேகஜேSா ஜேபாயிருக்கக் கண்டு, தாஜேம நாSாகி 
அவதைன ‘விரட்டு, விரட்டு’ என்று விரட்டிவிட்டு வந்து மீண்டும் அமர, அதுகாதைல, 'குளிக்கவில்தைலSா,
வெவந்நீர் தSாராயிருக்கிறஜேத?' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அன்னார் மதைனSரசி 'அன்ன நதைட'க்குப் 
பதிலாக ‘ஆதைன நதைட.' நடந்து அங்ஜேக வர, 'இஜேதா வந்துவிட்ஜேடன்!’ என்று அவரும் முக்கி முனகி 
எழுந்து வெசன்று குளித்து, பூதை5 அதைறக்குள் நுதைழந்து, சுவாமி படங்களுக்குப் பின்னால் மதைறத்து 
தைவக்கப்பட்டிருந்த 'நி5க் கணக்கு ஜேநாட்டுக்க'வெளல்லாம் சரிSாயிருக்கின்றனவா என்று ஒரு முதைறக்கு 
இரு முதைறSாகப் பார்த்த பின், திருநீறுக்குப் பதிலாக முகப்பவுடதைர எடுத்து வெநற்றியில் ஒரு கீற்று 
இழுத்துக்வெகாண்டு வெவளிஜேS வர, அதுகாதைல அவருதைடS அருதைம நண்பர் ஒருவர், "என்ன, 
பூதை5வெSல்லாம் முடிந்தாச்சா?" என்று இளித்துக் வெகாண்ஜேட வந்து அவருக்கு முன்னால் நிற்க, 
"முடிந்தது, முடிந்தது!” என்று படு பவ்விSமாகத் ததைலதைS ஆட்டிSபடி அவதைர வெவளிஜேS இருந்த 
நாற்காலி வெSான்றில் உட்கார தைவத்து, "இன்தைறSப் பத்திரிதைகதைSப் பார்த்தீர்களா?" என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட காதைலப் பத்திரிதைக ஒன்தைற எடுத்து அவருக்கு முன்னால் ஜேபாட்டுவிட்டுத் தாம் 
மட்டும் உள்ஜேள ஜேபாய் மூக்கு முட்டச் சாப்பிட்டுவிட்டு வந்து, "வெகாஞ்சம் முன்னால் வந்திருக்கக் 
கூடாஜேதா? நீங்களும் சாப்பிட்டிருக்கலாஜேம?" என்று அன்தைறS 'முதல் வெபாய்'தைS அன்னாருக்கு 
'அங்குரார்ப்பணம்' வெசய்துவிட்டு ‘டிரஸ்' வெசய்துவெகாள்ள ஆரம்பிக்க, அஜேத சமSத்தில் அவருதைடS 
காரிSதரிசி நீதிஜேதவன் அங்ஜேக பிரசன்னமாகி, ‘'நான் வந்தாச்சு!” என்று அறிவிக்க, "இஜேதா, நானும் 
வந்தாச்சு!" என்று அவர் தம் அருதைம நண்பதைர ‘அந்தர'த்தில் விட்டுவிட்டு, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் 
பார்க்கத் தம்முதைடS காரிSதரிசியுடன் மதைலயில்லா மதைலச் சாதைலக்கு விதைரவாராயினர்.

அங்ஜேக அவர்கள் இருவரும் 'லிப்ட்'டில் ஏறி, மூன்றாவது மாடிக்கு வந்தகாதைல, அந்த மாடியின் 
ரிஸப்ஷனிஸ்டான ஜேகாமளம் அவர்கதைள ஜேநாக்கிப் பறந்து வந்து, "நில்லுங்கள், நில்லுங்கள்!" என்று 
வெசால்ல, ‘'வெசால்லுங்கள், வெசால்லுங்கள்!" என்று அவர்கள் இருவரும் அவதைளத் வெதாடர்ந்து வெசல்ல, 
"ஜேகளுங்கள், ஜேகளுங்கள்!” என்று அவள் வெசான்ன கதைதSாவது;

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'ஜேகாபாலன், ஜேகாபாலன்' என்று ஒரு கல்லூரி மாணவன் ஜேகாபாலபுரத்திஜேல 
உண்டு. பி.காம். இறுதி ஆண்டு படித்துக்வெகாண்டிருந்த அவன் அடிக்கடி காணாமற் 
ஜேபாய்க்வெகாண்டிருந்தான். அதாகப்பட்டது, Sாரிடமும் வெசால்லிக்வெகாள்ளாமல் அவன் வீட்தைட 
விட்டு எங்ஜேகSாவது ஜேபாய்விடுவான். அவதைனக் காணாமல் அம்மா மங்களம் அழுவாள்; அப்பா 
மணவாளன் அவதைனத் ஜேதட ஜேவண்டிS இடங்களிவெலல்லாம் ஜேதடிவிட்டு, கதைடசிSாகப் ஜேபாலீஸ் 
ஸ்ஜேடஷனில் புகார் எழுதிக் வெகாடுத்து விட்டு, 'தைபSதைனக் காஜேணாம்; கண்டுபிடித்துத் தருஜேவாருக்குப் 
பரிசு ரூபா ஐந்நூறு' என்று பத்திரிதைககளில் அவன் படத்தைதப் ஜேபாட்டு விளம்பரமும் வெசய்வார். 
இரண்டு நாட்களுக்வெகல்லாம் Sாராவது ஒருவன் வந்து அவதைனப் பற்றி 'டிப்'தைஸக் வெகாடுப்பான்; 
அதன்படி ஜேபாய்ப் பார்த்தால் அவன் அங்ஜேக இருப்பான். ‘ஏண்டா, இப்படிச் வெசய்கிறாய்?' என்றால், 
'நான் ஜேராலக்ஸ் வாட்ச் ஜேவண்டுவெமன்று ஜேகட்ஜேடஜேன, வாங்கிக் வெகாடுத்தீர்களா? ஸ்கூட்டர் 
ஜேவண்டுவெமன்று வெசான்ஜேனஜேன, வாங்கிக் வெகாடுத்தீர்களா?' என்று இப்படி ஏதாவது வெசால்வான். அப்பா 
அவற்தைற வாங்கிக் வெகாடுப்பஜேதாடு, அவதைனப் பற்றிS ‘டிப்ஸ்’ வெகாடுத்தவனுக்கும் ரூபா ஐந்நூறு 
அழுது தைவப்பார்.

அத்துடன் அவதைரப் பிடித்த ததைலவலி விடுமா என்றால் விடாது. சில நாட்களுக்வெகல்லாம் அவனுக்குப் 
பதிலாக அவனுதைடS ஜேராலக்ஸ் வாட்ச்ஜேசா, ஸ்கூட்டஜேரா காணாமற் ஜேபாய்விடும். ‘எங்ஜேக ஜேபாச்சு?' 
என்று அப்பா ஜேகட்க ஜேவண்டிSதுதான் தாமதம், தைபSன் மறுபடியும் காணாமற் ஜேபாய்விடுவான். 
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அதைதத் வெதாடர்ந்து அம்மாவின் அழுதைக, அப்பாவின் ஜேதடல், ஜேபாலீஸில் புகார், பத்திரிதைககளில் 
விளம்பரம், பரிசு ரூபா ஐந்நூறு எல்லாம் வெதாடரும், வெதாடரும், வெதாடர்ந்து வெகாண்ஜேட இருக்கும்.

இப்படி ஒரு முதைறSா, இரண்டு முதைறSா? ஏவெழட்டு முதைற அவதைனத் ஜேதடிப் பிடித்து அலுத்துப்ஜேபான 
அவன் அப்பா, ஒரு நாள் அது குறித்து எங்கள் விக்கிரமாதித்ததைரக் கலந்து ஆஜேலாசிக்க, ‘இப்படியும் 
பிள்தைள உண்டா? அந்தப் பிள்தைளதைSப் பார்ப்பதற்கு முன்னால் அவனுதைடS வீட்தைட நானும் 
சிட்டியும் பார்க்க ஜேவண்டுஜேம?' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அதற்வெகன்ன வாருங்கள்!' என்று 
அவன் அப்பா அவர்கள் இருவதைரயும் அதைழத்துக் வெகாண்டு தம் வீட்டுக்குப் ஜேபாவாராயினர்.

ஜேகாபாலன் வீட்தைட உள்ஜேளயும் வெவளிஜேSயுமாக ஒரு முதைறக்கு இரு முதைற சுற்றிச் சுற்றி வந்த பின்னர், 
அங்ஜேக அவன் ஒரு வெபண்ணுடன் மாதைலயும் கழுத்துமாக நிற்பது ஜேபால் ஒரு படம் இருக்கக் கண்டு, 
‘இது என்ன படம்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘அவனுதைடS கலிSாணப் படம்தான்!' 
என்பதாகத்தாஜேன பிள்தைளதைSப் வெபற்றவர் வெசால்லிவிட்டுப் வெபருமூச்சு விடுவாராயினர்.

‘ஒஜேஹா, கலிSாணமான தைபSனா!’ என்ற விக்கிரமாதித்தர் 'எங்ஜேக அவன் மதைனவி?’ என்று அவதைரக் 
ஜேகட்க, ‘என்தைனக் ஜேகட்காதீர்கள்; இவதைளக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று அவர் தம் மதைனவி மங்களத்தைதச் 
சுட்டிக் காட்ட, 'அந்தக் கதைததைS ஏன் ஜேகட்கிறீர்கள்?’ என்று அவளும் வெபருமூச்சு விட்டவாறு 
வெசான்னதாவது:
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1. மங்களம் வெசான்ன ஜேகாகிலம் கதைத

‘மயிதைலSம்பதி, மயிதைலSம்பதி’ என்று வெசால்லா நின்ற ஊரிஜேல இவருக்கு ஓர் அருதைமத் தங்தைக 
இருந்தாள். அவள் 'ஜேகாகிலம், ஜேகாகிலம்’ என்று ஒரு வெபண்தைணப் வெபற்று தைவத்துவிட்டுக் கண்தைண 
மூடினாள். அவள் அப்பா இரண்டாந்தாரமாக ஓர் இளம் வெபண்தைண மணக்க, அந்தப் வெபண்ணுக்கும் 
இந்தப் வெபண்ணுக்கும் ஒத்து வராமற் ஜேபாக, ‘வெகாடுதைம, வெகாடுதைம! சித்தியின் வெகாடுதைமதைS என் 
தங்தைகயின் வெபண்ணால் தாங்க முடிSவில்தைல!' என்று இவர் அவதைள அதைழத்துக்வெகாண்டு இங்ஜேக 
வந்தார். நான் அப்ஜேபாஜேத வெசான்ஜேனன், 'இங்ஜேக ஒரு தைபSன் இருக்கிறான்; அவனுடன் இவள் 
இருக்கஜேவண்டாம்' என்று. இவர் ஜேகட்கவில்தைல; அதன் பலன் என்னவாகியிருக்கும் என்பதைத இந்தக் 
காலத்தில் ஒருவர் வெசால்லிSா இன்வெனாரு வருக்குத் வெதரிSஜேவண்டும்? அதுதான் எல்ஜேலாருக்கும் 
வெதரிந்த கதைதSாயிருக்கிறஜேத? அந்தக் 'காதல் கதைத' இங்ஜேகயும் உருவாயிற்று. 'படிப்பு முடிவதற்கு 
முன்னால் காதல் என்ன ஜேவண்டியிருக்கிறது காதல்!' என்று நிதைனத்த நான், அவர்களுதைடS காதலுக்கு 
எவ்வளவு தூரம் முட்டுக்கட்தைட ஜேபாட முடியுஜேமா, அவ்வளவு தூரம் முட்டுக்கட்தைட ஜேபாட்ஜேடன்; 
பலன் இல்தைல. 'ஒன்று, அவதைளக் வெகாண்டு ஜேபாய் அவள் வீட்டில் விட்டுவிடுங்கள்; விடாவிட்டால் 
அவளுக்கு உடஜேன ஜேவறு Sாராவது ஒருவதைனப் பார்த்து கலிSாணமாவது வெசய்து தைவத்துவிடுங்கள்!' 
என்ஜேறன். இவருக்ஜேகா அவதைளக் வெகாண்டு ஜேபாய் அவள் வீட்டில் விட விருப்பமில்தைல. ஆகஜேவ, இவர்
அவளுக்கு ஏற்றாற்ஜேபால் ஒரு தைபSதைனத் ஜேதடினார், ஜேதடினார், அப்படித் ஜேதடினார். கதைடசியில் Sாஜேரா
ஒருவன் கிதைடத்தான். அவனுக்கும் அவளுக்கும் இவர் கலிSாணம் வெசய்து தைவக்கப் ஜேபாக, அந்தக் 
கலிSாணத்தன்று, 'உங்கள் பிள்தைள இந்தப் வெபண்ஜேணாடு ஏற்கனஜேவ உறவு வெகாண்டிருந்தானாஜேம, 
அதைத மதைறத்து என் பிள்தைளயின் கழுத்தில் இவதைளக் கட்டப்பார்த்தீர்கஜேள?' என்று சம்பந்தி வீட்டார் 
தங்களுக்கு வந்த 'வெமாட்தைடக்கடிதம்’ ஒன்தைறக் வெகாண்டு வந்து இவரிடம் நீட்டி மல்லுக்கு நிற்க, 
மணமகளுக்குப் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த மணமகன் வெசால்லிக்வெகாள்ளாமல் எழுந்து நதைடதைSக் 
கட்ட, 'அவமானம், அவமானம்!' என்று துள்ளிக் குதித்த இவர், நான் என்ன வெசால்லியும் ஜேகட்காமல் 
தம்முதைடS மகன்தைகயில் தாலிதைS எடுத்துக் வெகாடுத்து, 'ம், கட்டுடா கட்டு!’ என்று அஜேத முகூர்த்தத்தில்
அவள் கழுத்தில் அவதைனத் தாலி கட்டச் வெசால்லிவிட்டார், ‘சாந்திக் கலிSானத்தைத'Sாவது அவன் 
படிப்பு முடியும் வதைர இவர் தள்ளிப் ஜேபாடக்கூடாதா? அதைதயும் அன்றிரஜேவ நடத்திவிட 
ஜேவண்டுவெமன்று இவர் குதிSாய் குதித்தார். எனக்கு ஆத்திரம் பற்றிக்வெகாண்டு வந்துவிட்டது. 'அது 
எப்படி நடக்கிறவெதன்று பார்த்துவிடுகிஜேறன்!' என்று நான் அவதைளத் தூக்கி ஒரு டாக்சியில் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஜேபாய், 'நீSாச்சு, உன் சித்திSாச்சு!' என்று அவள் வீட்டில் அவதைளத் தள்ளி விட்டு 
வந்துவிட்ஜேடன்!’ என்று மங்களம் தன் கதைததைSச் வெசால்லி முடிக்க, ‘அப்புறம் என்ன ஆயிற்று?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'Sாருக்குத் வெதரியும்? இவதைரக் ஜேகளுங்கள்!' என்று அவள் கணவதைரச் சுட்டிக் 
காட்ட, அவர் வெசான்னதாவது:
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2. மணவாளன் வெசான்ன மர்மக் கதைத

‘கலிSாணத்துக்குப் பிறகு ஜேகாபாலதைனயும் ஜேகாகிலத்தைதயும் இவள் பிரித்து தைவத்தது எனக்கு 
அவ்வளவு உசிதமாகப் படவில்தைல. ஆயினும், ‘படிப்தைப உத்ஜேதசித்துத் தாஜேன பிரித்து தைவக்கிறாள்?’ 
என்று நானும் ஒன்றும் வெசால்லவில்தைல; தைபSனும் ஒன்றும் வெசால்லவில்தைல.

இங்ஙனம் இருக்குங்காதைலயில், ஒரு நாள் உடஜேன தன் வீட்டுக்குப் புறப்பட்டு வருமாறு ஜேகாகிலத்தின் 
சித்தியிடமிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வர, 'என்னஜேவா, ஏஜேதா' என்று நானும் அலறிப் 
புதைடத்துக்வெகாண்டு ஓடிஜேனன்.

அங்ஜேக ஜேகாகிலம் ததைலவிரி ஜேகாலமாக ஊஞ்சல் பலதைகயின்ஜேமல் உட்கார்ந்திருந்தாள். அவள் வயிறு 
வெகாஞ்சம் எடுப்பாயிருந்தது. 'அன்தைறSச் சாப்பாடு வெகாஞ்சம் ருசிSாயிருந்து, ஒரு பிடி அதிகமாகச் 
சாப்பிட்டிருப்பாஜேளா, என்னஜேவா?’ என்று நிதைனத்த நான், 'அதைத எப்படி அவ்வளவு 
வெவளிப்பதைடSாகக் ஜேகட்பது?’ என்று எண்ணி, ‘என்ன உடம்புக்கு?’ என்ஜேறன்.

அவ்வளவுதான்; விடுவிடுவெவன்று அங்ஜேக வந்த அவள் சித்தி, 'அவளுதைடS உடம்புக்கு என்ன ஜேகடு? 
மூன்று மாதங்களாக அவள் முழுகாமல் இருக்கிறாளாக்கும்!' என்று என் ததைலயில் திடீவெரன்று ஒரு 
வெவடிகுண்தைடத் தூக்கிப் ஜேபாட்டாள்.

‘அச்சச்ஜேசா!’ என்ற நான், ‘உன்தைன இந்த அநிSாSத்துக்கு உள்ளாக்கிவிட்ட அந்த மாபாவி Sார் அம்மா?’ 
என்று அவதைள வெமல்லக் ஜேகட்ஜேடன்.

'ஆமாம்; இவதைளத்தான் அவன் அநிSாSத்துக்குள்ளாக்கி விட்டானாக்கும்? அவதைன இவள் 
அநிSாSத்துக் குள்ளாக்கிவிடவில்தைலSா? உங்களுக்கு ஏன்தான் இந்த ஓரவஞ்சதைனஜேSா 
வெதரிSவில்தைல. ஊசி இடம் வெகாடுக்காமல் நூல் நுதைழந்து விடுமாக்கும்?’ என்று அவள் சித்தி 
வெபாரிந்தாள்.

‘நூலுக்கு ஊசி இடம் வெகாடுப்பதும் வெகாடுக்காமல் இருப்பதும் ஊசியின் தைகயிலா இருக்கிறது? அதைத 
தைவத்துக் வெகாண்டிருப்பவர்களின் தைகயிலல்லவா இருக்கிறது?' என்ஜேறன் நான், அந்த நிதைலயிலும் 
அவதைளக் வெகாஞ்சம் சிரிக்க தைவத்து அவள் வாதைS அடக்க.

அவளா சிரிப்பாள்? 'இந்த வக்கதைணயில் ஒன்றும் குதைறச்சல் இல்தைல! நான் அப்ஜேபாஜேத வெசான்ஜேனன், 
'அவள் எஸ். எஸ். எல். ஸி வதைர படித்தது ஜேபாதும், ஜேபாதும்’ என்று. ஜேகட்டீர்களா? அங்ஜேக 
அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அவதைளக் காஜேலஜில் ஜேவறு ஜேசர்த்துத் வெதாதைலத்தீர்கள்! அப்படித்தான் 
ஜேசர்த்துத் வெதாதைலத்தீர்கஜேள! அவளுக்குக் கலிSாணத்தைதSாவது பண்ணாமல் இருந்தீர்களா? அதைதயும் 
பண்ணித் வெதாதைலத்தீர்கள்! அப்புறம் ஜேகட்பாஜேனன்? ‘தைலவெசன்ஸ் கட்டிS நாய்' ஜேபால் அவள் எங்கு 
ஜேவண்டுமானாலும் திரிS ஆரம்பித்துவிட்டாள்! அதன் பலன் இப்ஜேபாது அவள் வயிற்றில் மட்டுமா 
வந்து விடிந்திருக்கிறது? நம் எல்ஜேலாருதைடS ததைலயிலும்தான் வந்து விடிந்திருக்கிறது!’ என்று நான் 
எதிர்பார்த்ததற்கு ஜேநர் விஜேராதமாக அவள் வாய் நீண்டது.

‘ஸ், ஏன் இப்படி இதைரகிறாய்? இதைரSக்கூடிS விஷSமா இது?’ என்ஜேறன் நான்.

‘மூன்று மாதங்களாக மூடி மதைறத்தது ஜேபாதாதா? இன்னுமா மூடி மதைறக்கஜேவண்டும் என்கிறீர்கள்? 
இனி ஒஜேர ஒரு வழிதான் இருக்கிறது. ஒன்று அவள் நாக்தைகப் பிடுங்கிக் வெகாண்டு சாகஜேவண்டும்; 
இல்தைல, அவளுக்குப் பதிலாக நாமாவது நாக்தைகப் பிடுங்கிக்வெகாண்டு சாக ஜேவண்டும். இதைதத் தவிர 
ஜேவறு வழிஜேS கிதைடSாது!’

‘அதற்கு என்ன அவசரம் இப்ஜேபாது? எதற்கும் 'Sார், என்ன?’ என்று விசாரித்துத்தான் பார்ப்ஜேபாஜேம?'

‘எல்லாம் விசாரித்துப் பார்த்தாச்சு! அவள் எங்ஜேக வாதைSத் திறக்கிறாள்? வெசய்ததைதயும் வெசய்துவிட்டு 
ஊதைமக் ஜேகாட்டான் மாதிரி வாதைSத் திறக்காமல் இருக்கிறாள்!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவள் 
ஜேகாகிலத்தின் கன்னத்தில் ஓர் இடி இடிக்கப் ஜேபானாள்.

நான் அவதைளத் தடுத்து, ‘வெகாஞ்சம் வெபாறு, நாஜேன விசாரிக்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிவிட்டு, ‘வெசால், 
அம்மா! Sார் அவன்?' என்ஜேறன்.

83



‘அம்மா, அம்மா என்றால் வெசால்வாளா? ‘கண்ஜேண, கண்ஜேண!' என்று ஜேவண்டுமானால் வெகாஞ்சிப் 
பாருங்கள்; வெசால்வாள்!' என்றாள் அவள் ஜேகலிSாக.

வெபாறுதைமயிழந்த நான், 'வெகாஞ்ச ஜேநரம் நீ ஜேபசாமல் இருக்கமாட்டாSா? உன்னால் உள்ளதைதச் 
வெசால்பவள்கூடச் வெசால்லமாட்டாள் ஜேபால் இருக்கிறஜேத?' என்று அவள்ஜேமல் எரிந்து விழுந்ஜேதன்.

‘என்னால்தானா வெசால்லவில்தைல? அவள் அருதைம அப்பா ஜேநற்று முழுவதும் தன்னால் ஆன மட்டும் 
அவதைளக் ஜேகட்டுப் பார்த்துவிட்டுக் கதைடசியில் என்ன வெசய்தார் வெதரியுமா, உங்களுக்கு.'

‘என்ன வெசய்தார்?'

'ஜேவறு என்ன வெசய்S முடியும்? 'இனி உன் முகத்தில்கூட விழிக்கமாட்ஜேடன்’ என்று அவர் ததைலயில் 
முக்காட்தைடப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு வெவளிஜேS ஜேபாய்விட்டார்!’

‘அடப் பாவஜேம! எப்வெபாழுது திரும்பி வருவதாகச் வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபானார்?'

‘அவர் என்னிடம் ஒன்றும் வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாக வில்தைல; நான்தான் அவர் ஜேபானதிலிருந்து இரண்டு 
குழந்தைதகதைளக் தைகயில் தைவத்துக்வெகாண்டு அனாதைதஜேபால் அழுது வெகாண்டிருக்கிஜேறன்!’ என்று அவள்
நி5மாகஜேவ அழ ஆரம்பிக்க, நான் அவதைளச் சமாதானம் வெசய்துவிட்டு, ‘வெசால், ஜேகாகிலம்? இந்த 
விஷSம் ஜேகாபாலனுக்குத் வெதரிந்தால் அவன் உன் அப்பாதைவப்ஜேபால் முக்காட்தைடப் ஜேபாட்டுக் 
வெகாண்டு வெவளிஜேS ஜேபாகமாட்டான்; உன்தைனயும் வெகான்று விட்டுத் தன்தைனயும் வெகான்றுக் வெகாண்டு 
விடுவான்!' என்று அவதைள மிரட்டிஜேனன்.

அவஜேளா அதற்கும் அதைசந்து வெகாடுக்காமல் ‘ஊஹும்!' என்று ததைலதைS ஆட்டினாள். எனக்கு ஆத்திரம் 
பற்றிக் வெகாண்டு வந்துவிட்டது; ‘வெசால்லப் ஜேபாகிறாSா, இல்தைலSா?' என்று அவதைளப் பிடித்து ஓர் 
உலுக்கு உலுக்கிஜேனன்.

‘மாட்ஜேடன், மாட்ஜேடன், வெசால்லஜேவ மாட்ஜேடன்!’ என்றாள் அவள், அதற்கும் அஞ்சாமல். அதற்கு ஜேமல் 
அவதைள என்ன வெசய்வவெதன்று என்று ஒன்றும் ஜேதான்றாமற் ஜேபாகஜேவ, நானும் அவள் 
அப்பாதைவப்ஜேபாலஜேவ ததைலயில் முக்காட்தைடப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு வெவளிஜேS வந்து விட்ஜேடன். 
இதுதான் அந்தக் ஜேகாகிலத்தைதப் பற்றி எனக்குத் வெதரிந்த கதைத!' என்று அவதைளப் பற்றிS மர்மத்தைதத் 
துலக்காமஜேல மணவாளன் தம்முதைடS 'மர்மக் கதைத'தைSச் வெசால்லி முடிக்க, ‘அந்த வீட்டில் 
ஜேவதைலக்காரர்கள் Sாராவது உண்டா?' என்று விக்கிரமாதித்தர் அன்னாதைர விசாரிப்பாராயினர்.

'ஜேவதைலக்காரர்கள் என்று அங்ஜேக Sாரும் இல்தைல; ஜேவதைலக்காரி என்று ஒஜேர ஒருத்தி மட்டும் உண்டு. 
அவளும் இப்ஜேபாது அங்ஜேக ஜேவதைல வெசய்வதாகத் வெதரிSவில்தைல!' என்று மணவாளனாகப்பட்டவர் 
வெசால்ல, 'அவள் வீட்தைடத் வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' என்று விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, 
‘வெதரியும்; அவள் இப்ஜேபாது எங்கள் வீட்டுக்குப் பின்னால்தான் இருக்கிறாள்!’ என்று அவர் வெசால்ல, 
'கூப்பிடுங்கள், அவதைள!' என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைர விரட்டுவாராயினர்.

சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் ஜேவதைலக்காரி வந்து விக்கிரமாதித்தருக்கு முன்னால் நிற்க, 'ஜேகாகிலம் வீட்டில்
ஜேவதைல வெசய்வதைத நீ ஏன் விட்டுவிட்டாய்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைளக் ஜேகட்க, ‘என்னஜேவா 
பிடிக்கவில்தைல, விட்டு விட்ஜேடன்!' என்று அவள் விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்காமல் ஜேவறு எங்ஜேகஜேSா 
பார்ப்பாளாயினள்.

‘அங்ஜேக பார்க்காஜேத, இங்ஜேக பார்! ஏன் பிடிக்கவில்தைல?' என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 
'அதைதக் ஜேகட்காதீர்கள், சுவாமி! வெசான்னால் இங்ஜேக உள்ளவர்களுக்குப் பிடிக்காது; வருத்தம் வரும்!’ 
என்று அவள் பின்னும் முகத்தைதத் திருப்ப, 'வராது, வெசால்?’ என்று அவராகப்பட்டவர் அவதைள 
வற்புறுத்த, ‘நானும் பிள்தைள குட்டி வெபற்றவள், சுவாமி! என்னதான் தப்புத் தண்டா வெசய்Sட்டும்; வாயும்
வயிறுமாக இருந்த ஒரு வெபண்தைண அவள் சித்தி அப்படி அடித்து விரட்டலாமா? அதைதப் 
பார்த்ததிலிருந்து தான் எனக்கு அங்ஜேக ஜேவதைல வெசய்Sஜேவ பிடிக்கவில்தைல!’ என்று அதற்குள் கலங்க 
ஆரம்பித்து விட்ட தன் கண்கதைள அவளாகப்பட்டவள் தன்னுதைடS முந்தாதைனSால் துதைடக்க, 
'அழாஜேத! அதற்குப் பின் அந்தப் வெபண் என்ன ஆனாள் என்று உனக்குத் வெதரியுமா?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைள வெமல்லக் ஜேகட்க, ‘அந்த ஜேவததைனக் கதைததைS ஏன் ஜேகட்கிறீர்கள், சுவாமி?’ 
என்று வெபருமூச்சு விட்டுக்வெகாண்ஜேட அவள் வெசான்னதாவது:

84



3. ஜேவதைலக்காரி வெசான்ன ஜேவததைனக் கதைத

‘என்னஜேவா, எனக்குத் வெதரிந்ததைதச் வெசால்கிஜேறன். சரிSாயிருந்தால் ‘சரி' என்று எடுத்துக் வெகாள்ளுங்கள்; 
தப்பாயிருந்தால் என்தைன மன்னித்துவிடுங்கள். 'அப்பனாயிருக்கட்டும், அண்ணனாயிருக்கட்டும்; 
வSதுக்கு வந்த ஒரு வெபண்தைண வீட்டில் தைவத்துக்வெகாண்டு கலிSாணம் பண்ணிக் வெகாள்ளக் கூடாது’ 
என்று வெபரிSவர்கள் வெசால்வார்கள். அதைத மீறி அந்தக் குழந்தைதயின் அப்பா இரண்டாவது கலிSாணம் 
வெசய்துவெகாண்டது முதல் தப்பு; அப்படிஜேS பண்ணிக் வெகாண்டாலும் இதைளSாளுக்குப் பSந்து அவதைள 
மாமா வீட்டுக்கு அனுப்பி தைவத்தது இரண்டாவது தப்பு; அந்த மாமா வSதுக்கு வந்த பிள்தைளஜேSாடு 
வSதுக்கு வந்த வெபண்தைணப் பழகவிட்டது மூன்றாவது தப்பு; அப்படிப் பழகிS பிறகு அதைத 
இன்வெனாருவன் ததைலயில் கட்டப் பார்த்தது நான்காவது தப்பு: அந்த இன்வெனாருவன் விழித்துக் 
வெகாண்ட பிறகு அதைத அதன் மாமாவின் பிள்தைளக்ஜேக கட்டி தைவத்தது சரிதான் என்றாலும், கட்டி 
தைவத்தபின் அவர்கள் இருவதைரயும் பிரித்து தைவத்தது ஐந்தாவது தப்பு. இத்ததைன தப்பு பண்ண 
வெபரிSவர்கள் அந்தக் குழந்தைத பண்ண ஒஜேர ஒரு தப்புக்காக அதைத வீட்தைட விட்ஜேட விரட்டிவிடலாமா?
நீங்கஜேள வெசால்லுங்கள்!

தாSற்ற அது நடுத் வெதருவில் நின்று அழுதஜேபாது என் மனசு ஜேகட்கவில்தைல; 'நான் அப்ஜேபாஜேத 
வெசான்ஜேனஜேன, ஜேகட்டாSா குழந்தைத?, என்ஜேறன். ‘என்ன வெசான்னாய்?' என்கிறீர்களா? வெசால்கிஜேறன்; 
'கன்னிப் வெபண்ணாயிருந்தாலும் பரவாயில்தைல; உன்தைன வதைளS வரும் பSலுக்ஜேக உன்தைனக் 
கலிSாணம் பண்ணி தைவத்துவிடுவார்கள். நீஜேSா கலிSாணமான வெபண்; இப்படிவெSல்லாம் வெசய்Sக் 
கூடாது, அம்மா!’ என்று வெசான்ஜேனன். அது ஜேகட்கவில்தைல; ‘தஸ்,புஸ்' என்று தான் படித்த ஜேகாணல் 
பாதைஷயில் ஏஜேதா வெசால்லி, என் வாதைS அப்ஜேபாது அடக்கிவிட்டது.

அதைதத் ஜேதடி வந்த தைபSனும் அப்படி ஒன்றும் ஜேமாசமாயில்தைல; பார்ப்பதற்கு லட்சணமாய்த்தான் 
இருந்தான். அவனும் வெகாஞ்சம் ஜேகாணல் பாதைஷ படித்தவன் ஜேபாலிருக்கிறது. அந்தப் பாதைஷயிஜேலஜேS 
அவனும் அதனுடன் ஜேபசுவான். எனக்கு ஒன்றும் புரிSாது. இவெதல்லாம் எப்வெபாழுது நடக்கும் 
என்கிறீர்கள்? இரவுச் சாப்பாட்டிற்குப் பிறகு சித்தியும் அப்பாவும் சிரித்துப் ஜேபசிக் வெகாண்ஜேட 
மாடிSதைறக்குப் படுக்கப் ஜேபாய்விட்ட பிறகு நடக்கும். அப்படித்தான் படுக்கப் ஜேபாகிறார்கஜேள, அந்தக் 
குழந்தைததைSயும் அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அவர்கள் அங்ஜேக படுக்க தைவத்துக் வெகாள்ளக் கூடாதா? 
மாட்டார்கள்; அதைதக் கீஜேழஜேS விட்டுவிட்டுப் ஜேபாய் விடுவார்கள். அப்ஜேபாதுதான் அந்தப் பSல் 
திருடதைனப் ஜேபால் பதுங்கிப் பதுங்கி வருவான்; இருட்டில் திருட்டுப் பாதைலக் குடித்து விட்டுப் 
ஜேபாகும் பூதைனதைSப்ஜேபால் தன் காரிSத்தைத முடித்துக் வெகாண்டு ஜேபாய்விடுவான்.

இதைத நான் Sாரிடம் வெசால்வது? எப்படிச் வெசால்வது? இப்படித் தினமும் நடக்கும் என்கிறீர்களா? 
நடக்காது. எப்வெபாழுஜேதா ஒரு நாள்தான் நடக்கும். இந்தக் கூத்து நடப்பதற்கு முன்னாஜேலஜேS இதைத நான்
Sாரிடமும் வெசால்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் எனக்குப் பலகாரம் வாங்கிக் வெகாண்டு வந்து 
வெகாடுப்பார்கள்; சில சமSம் பணமும் வெகாடுப்பார்கள். ‘இவெதல்லாம் எதற்கு, ஜேவண்டாம்!' என்ஜேபன் 
நான். ஜேகட்க மாட்டார்கள்; கட்டாSப்படுத்திக் வெகாடுப்பார்கள். வாங்காவிட்டால் ‘சித்திக்கும், 
அப்பாவுக்கும் பSப்படுவது ஜேபாதாவெதன்று இந்தக் குழந்தைதகள் நமக்குமல்லவா பSப்பட 
ஜேவண்டியிருக்கும்?’ என்று நான் அவற்தைற வாங்கிக் வெகாண்டு ஜேபசாமல் இருந்து விடுஜேவன்!

இவெதல்லாம் பதைழS கதைத. புதிS கதைத என்ன வெவன்றால், நடுத் வெதருவில் நின்று அழுத அந்தக் 
குழந்தைததைS நான் என்னுதைடS வீட்டுக்கு அதைழத்ஜேதன். அது வரவில்தைல; அதற்குப் பதிலாக 'எனக்கு 
ஒரு வீடு பார்க்கிறாSா?' என்றது அது. 'ஏன்.' என்ஜேறன் நான்; ‘நாங்கள் இருவரும் குடியிருக்கத்தான்!' 
என்று. அது வெசால்லிற்று. 'பார்ப்பவர்கள் ஏதாவது வெசால்ல மாட்டார்களா?' என்ஜேறன்; ‘வெசான்னால் 
வெசால்லட்டும்!' என்று அது எதற்கும் துணிந்து நின்றது. 'இளங்கன்று பSமறிSாது’ என்று நிதைனத்த நான், 
'வீடு கிதைடக்கும் வதைர எங்ஜேக இருப்பாய்?' என்ஜேறன். ‘ஹாஸ்டலில் என் சிஜேநகிதி ஒருத்தி இருக்கிறாள்; 
அவளுடன் இருப்ஜேபன்!' என்றது. 'சரி, அந்த இடத்தைதக் காட்டு; வீடு கிதைடத்தால் வந்து வெசால்கிஜேறன்!' 
என்ஜேறன் நான்; 'காட்டுகிஜேறன்; ஆனால் நீ அந்த இடத்தைத ஜேவறு Sாருக்கும் காட்டிக் வெகாடுத்து விடக் 
கூடாது!’ என்றது. அது. ‘அப்படிச் வெசய்வதாயிருந்தால்தான் எப்வெபாழுஜேதா வெசய்திருப்ஜேபஜேன!' என்ஜேறன்
நான் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட. அதுவும் அழுவதைத மறந்து சிரித்துக்வெகாண்ஜேட என்தைன அதைழத்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாய் அந்த இடத்தைதக் காட்டிற்று.
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அதைதப் பார்த்துவிட்டுத் திரும்பும்ஜேபாது, 'ஆமாம், அந்தப் பSல் உன்னுடன் குடித்தனம் வெசய்S ஒப்புக் 
வெகாண்டானா?' என்ஜேறன்; ‘ஒப்புக் வெகாண்டார்!’ என்றது அது. ‘என்னஜேவா? பார்க்கஜேவ பார்த்தாய், 
அந்தரத்தில் விடாதா ஆளாகப் பார்த்தாஜேS? அதைதச் வெசால்!' என்று நான் அன்ஜேற அந்த வீட்டு 
ஜேவதைலக்கு ஒரு முழுக்குப் ஜேபாட்டு விட்டுக் குழந்தைதக்கு ஏற்ற வீடாகத் ஜேதடி அதைலந்ஜேதன்.

கதைடசிSாக மாம்பலத்தில் ஒரு வீடு கிதைடத்தது. குழந்தைததைS அதைழத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் அந்த 
வீட்தைடக் காட்டிஜேனன்; பிடித்திருந்தது. அதற்கு ஜேமல் அந்தப் பSலும் ஒரு நாள் வந்து வீட்தைடப் 
பார்த்தான்; அவனுக்கும் பிடித்திருந்தது. இருவரும் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அதில் குடிஜேSறினார்கள். 
இதுவதைர நல்ல முதைறயில்தான் குடித்தனமும் வெசய்து வருகிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் இருவருதைடS 
முகத்திலும் எப்வெபாழுது பார்த்தாலும் ஏஜேதா ஒரு ஜேவததைன குடி வெகாண்டிருக்கிறது. அதைதத்தான் 
என்னால் புரிந்து வெகாள்ள முடிSவில்தைல!’ என்று அவள் தன் 'ஜேவததைனக் கதைத'தைSச் வெசால்லி முடிக்க, 
'ஏறு, வண்டியில்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் அவளுக்குத் தம் காரின் கததைவத் திறந்து விடுவாராயினர்.

'எதற்கு, சுவாமி?’ என்று அவள் பீதியுடன் ஜேகட்க, ‘மாம்பலம் ஜேபாக!’ என்று அவர் சாவதானமாகச் 
வெசால்ல, ‘ஐஜேSா, ஜேவண்டாம் சுவாமி! அந்தக் குழந்தைதகதைள ஒன்றும் வெசய்S ஜேவண்டாம், சுவாமி!' 
என்று அவள் அலற, 'ஒன்றும் வெசய்S மாட்ஜேடன்; நீ ஏறு, வண்டியில்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைள 
வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு, அவளுடன் மங்களத்தைதயும் மணவாளதைனயும் ஏறச் வெசால்லிவிட்டு, தாமும் 
சிட்டியுடன் ஏறி, 'மாம்பலத்துக்குப் ஜேபா!’ என்று பாதாளசாமியிடம் வெசால்வாராயினர்.

வண்டி மாம்பலத்தைத அதைடந்ததும், 'எங்ஜேக இருக்கிறது அவர்களுதைடS வீடு?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
ஜேவதைலக் காரிதைSக் ஜேகட்க, அவள் அவர்களுதைடS வீட்தைடக் காட்ட, பாதாளசாமி வண்டிதைSக் 
வெகாண்டு ஜேபாய் அவர்கள் வீட்டு வாயிலில் நிறுத்துவானாயினன்.

‘இறங்குங்கள்!' என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; எல்ஜேலாரும் இறங்கினார்கள். அவர்கதைள 
அதைழத்துக்வெகாண்டு அவர் உள்ஜேள வெசல்ல, அங்ஜேக ஜேகாகிலத்ஜேதாடு இருந்த ஜேகாபாலன் அவர்கதைளப் 
பார்த்ததும் 'திருதிரு' வெவன்று விழிக்க, ‘இவன்தாஜேன அடிக்கடி காணாமற் ஜேபாகும் உங்கள் ஜேகாபாலன்?' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் மணவாளன் பக்கம் திரும்பிக் ஜேகட்க, 'இவஜேனதான்!' என்று அவர் வாவெSல்லாம் 
பல்லாய்ச் வெசால்ல, ‘கலிSாணத்துக்குப் பிறகு நீங்கள் தைவக்காத தனிக் குடித்தனத்தைத இவர்கஜேள 
தைவத்துக் வெகாண்டு விட்டார்கள்; அவ்வளவுதான் விஷSம். குடித்தனம் என்றால் சும்மா நடக்குமா? 
வெசலவுக்குப் பணம் ஜேவண்டாமா? அதற்குத்தான் இவன் அடிக்கடி காணாமற் 
ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்கிறான்! இவன் இருக்குமிடத்தைத அவ்வப்ஜேபாது உங்களிடம் வந்து வெசால்லி, 
இவனுக்காக நீங்கள் வெகாடுக்கும் ரூபாய் ஐந்நூதைற வாங்கிக்வெகாண்டு ஜேபாய் இவனிடம் 
வெகாடுப்பவர்கள் ஜேவறு Sாருமில்தைல; இவனுதைடS நண்பர்கள்தான்!' என்ற விக்கிரமாதித்தர், 'ஏன் 
தம்பி, அப்படித்தாஜேன?' என்று ஜேகாபாலதைனக் ஜேகட்க, 'ஆமாம்!' என்று அவன் ததைலதைSக் 
குனிந்துவெகாண்ஜேட வெசால்ல, ‘ஜேகாகிலத்தின் கலிSாணத்திஜேபாது ஒரு வெமாட்தைடக் கடிதம் வந்தஜேத, 
அதைத எழுதிSவன்கூட நீதாஜேன?' என்று அவர் பின்னும் ஜேகட்க, ‘நாஜேனதான்!' என்று அவன் பின்னும் 
வெசால்ல, ‘இப்ஜேபாது எல்லா மர்மங்களும் விளங்கி விட்டன அல்லவா? இனி என்ன வெசய்S 
ஜேவண்டுஜேமா அதைதச் வெசய்யுங்கள்; ஆனால் ஒன்தைற மட்டும் வெசய்Sாதீர்கள். அதாகப்பட்டது, எந்தக் 
காரணத்தைத முன்னிட்டும் இனி இவர்கதைளப் பிரித்து தைவக்காதீர்கள். படிப்பவர்கள் எந்த நிதைலயிலும் 
படிப்பார்கள்; படிக்காதவர்கள் என்ன வெசய்தாலும் படிக்க மாட்டார்கள்!’ என்று வெசால்லிவிட்டு 
விக்கிரமாதித்தர் நடக்க, சிட்டி அவதைரத் வெதாடருவாராயினர்."

மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான ஜேகாமளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கல்Sாணி வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’ 
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று 
ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.....
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4 . நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கல்Sாணி வெசான்ன

ஆண் வாதைட ஜேவண்டாத அத்தைத மகள் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! உஜ்5யினி மாகாளிப் பட்டணத்தைத ஆண்ட சாட்சாத் விக்கிரமாதித்த மகாரா5ன் 
காடாறு மாதம், நாடாறு மாதம் வாழ்ந்தானல்லவா? அஜேத மாதிரி மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தரும் ஊட்டியில்
ஆறு மாதமும், வெசன்தைனயில் ஆறு மாதமுமாக இருப்பதுண்டு. அங்ஙனம் இருந்து வருங்காதைலயில் 
அவர் ஒரு சமSம் சிட்டிதைSச் வெசன்தைனயிஜேலஜேS விட்டுவிட்டுப் பாதாள சாமியுடன் காரில் ஊட்டிக்குப் 
புறப்பட, வழியில் அந்தக் கார் பழுதாகி நின்றுவிட, 'என்னடா, பாதாளசாமி! இப்படி வந்து அகப்பட்டுக்
வெகாண்ஜேடாஜேம? ஜேமஜேல எப்படிப் பிரSாணத்தைதத் வெதாடருவவெதன்று வெதரிSவில்தைலஜேS? பக்கத்தில் 
ரயில்ஜேவ ஸ்ஜேடஷஜேனா, பஸ் ஸ்டாண்ஜேடாகூட இருப்பதாகத் வெதரிSவில்தைல. இரவு எங்ஜேகSாவது 
தங்கிப் வெபாழுது விடிந்ததும் ஜேபாகலாம் என்றாலும் அதற்கஜேகற்ற ஊஜேரா, ஓட்டஜேலா அருகில் 
இருப்பதாகத் வெதரிSவில்தைல. என்ன வெசய்Sலாம்? எப்படி இந்த நிதைலதைமதைSச் சமாளிக்கலாம்?’ என்று
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, அஜேதா இருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு ஜேகாயில், அந்தக் ஜேகாயில் 
மண்டபத்துக்குப் ஜேபாய், அங்ஜேக தங்கியிருங்கள். எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுஜேமா அவ்வளவு சீக்கிரம் 
நான் காதைரச் சரி பார்த்துக் வெகாண்டு அங்ஜேக வந்துவிடுகிஜேறன்!' என்று பாதாளசாமிSாகப்பட்டவன் 
வெசால்ல, 'அதுதான் சரி!' என்று விக்கிரமாதித்தரும் அந்தக் ஜேகாயிதைல ஜேநாக்கி நடப்பாராயினர்.

அங்ஜேக இருந்த மணல் ததைரயில் தாடியும் மீதைசயுமாக Sாஜேரா ஒருவன் உட்கார்ந்து, 'ரத்தினம், ரத்தினம்’ 
என்று எழுதுவதும், எழுதிS பின் அதைத அழிப்பதுமாக இருக்க, அவதைன ஜேவடிக்தைக பார்த்துக் 
வெகாண்ஜேட விக்கிரமாதித்தர் நிற்க, அவன் அவதைர ஏறிட்டுப் பார்த்துவிட்டு, 'ஜேபா, ஜேபா! அவள் 
வெபSருக்குக்கூட ஆண் வாதைட படக்கூடாது; ஜேபா, ஜேபா!' என்று விரட்ட, 'நீயும் ஆண் பிள்தைளதாஜேன, 
உன் வாதைட மட்டும் படலாமா?' என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவதைனக் ஜேகட்க, 
‘படலாம் படலாம்; அவள் என் அத்தைத மகள் ரத்தினம். என் காற்று மட்டும் அவள்ஜேமல் படலாம், 
படலாம்!' என்று அவனும் சிரிக்க, 'சரிSான தைபத்திSமாயிருக்கும்ஜேபால் இருக்கிறஜேத?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அத்துடன் அவதைன விட்டுவிட்டுச் சுற்று முற்றும் பார்ப்பாராயினர்.

அதுகாதைல, 'இங்குள்ள ஆண்கள் அதைனவரும் தSவு வெசய்து வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேS ஜேபாய் இருங்கள்; 
இங்குள்ள ஆண்கள் அதைனவரும் தSவு வெசய்து வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேS ஜேபாய் இருங்கள்!' என்று 
ஜேகாயில் பண்டாரமாகப்பட்டவன் வினSத்துடன் வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வர, 'எங்கதைள ஏன் அப்பா, 
வெவளிஜேS ஜேபாகச் வெசால்கிறாய்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, 'நீங்கள் ஊருக்குப் 
புதுசுஜேபால் இருக்கிறது; அதனால்தான் அப்படிக் ஜேகட்கிறீர்கள். வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேS ஜேபாய் 
இருங்கள்; வெசால்கிஜேறன்!' என்பதாகத் தாஜேன அவன் வெசால்லி அவதைர வெவளிஜேS அனுப்பிவிட்டு, 
'இங்குள்ள ஆண்கள் அதைனவரும் தSவு வெசய்து வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேS ஜேபாய் இருங்கள்; இங்குள்ள 
ஆண்கள் அதைனவரும் தSவு வெசய்து வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெவளிஜேS ஜேபாய் இருங்கள்!" என்று வெதாடர்ந்து 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட ஜேபாவானாயினன்.

அவன் வெசான்னபடிஜேS அங்கிருந்த ஆண்கள் அதைனவரும் வெவளிஜேS வந்துவிட, அந்தப் தைபத்திSம் 
மட்டும் ‘நான் ஆண்பிள்தைளயில்தைல; வெபண்பிள்தைள! ஹிஹி!’ என்று இளித்துக் வெகாண்ஜேட ஜேமல் 
துண்தைட எடுத்துத் தாவணி ஜேபால் ஜேமஜேல ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு அங்ஜேகஜேS அடம் பிடித்து நிற்க, 'அங்ஜேக 
ஜேபாங்கய்Sா, உங்கள் அத்தைத மகள் உங்கதைளக் கூப்பிடுகிறாள்!’ என்று பண்டாரம் வெசால்ல, 
'நி5மாகவா, என்தைனக் கூப்பிடுகிறாளா? ஹிஹி!’ என்று மறுபடியும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவனும் 
வெவளிஜேS வந்து விடுவானாயினன்.

அவனுதைடS நிதைலதைSக் கண்டு 'ஐஜேSா, பாவம்!’ என்று நிதைனத்த விக்கிரமாதித்தர் அவதைன 
அனுதாபத்துடன் பார்க்க, அவஜேனா அவதைரப் பார்க்காமல் சற்றுத் தூரத்தில் வாயு ஜேவக மஜேனா ஜேவகமாக
வந்துவெகாண்டிருந்த குதிதைர வண்டிவெSான்தைற ஜேநாக்கி, 'அஜேதா வந்துவிட்டாள் என் அத்தைத மகள், 
அஜேதா வந்துவிட்டாள் என் ‘அத்தைத மகள்!' என்று ஆனந்தக் கூத்தாட, ‘இந்த அர்5ுனதைன இந்த 
நிதைலக்கு ஆளாக்கிவிட்ட அந்த அல்லி Sாராயிருக்கும்?' என்று விக்கிரமாதித்தரும் அவதைள ஆவஜேலாடு 
எதிர்பார்ப்பாராயினர்.
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வண்டி வந்து நின்றது. அதில் கட்டப்பட்டிருந்த குதிதைர மட்டுமல்ல; அதைத ஒட்டிக் வெகாண்டு 
வந்தவளும் ஒரு வெபண்ணாகயிருந்தாள்! அவள் முன் பக்கமாக இறங்கிப் பின் பக்கத்தில் இருந்த 
வெகாக்கிதைSக் கழற்றி விட, ரத்தினமாகப் பட்டவள் தன் ஜேதாழிகள் இருவருடன் ரா5குமாரிஜேபால் 
இறங்கி, ரா5குமாரிஜேபால் நடந்து, ரா5குமாரிஜேபால் ஜேகாயிலுக்குச் வெசன்று, ரா5குமாரிஜேபால் தன் 
வழிபாட்தைட முடித்துக்வெகாண்டு திரும்ப, 'இப்ஜேபாது வரலாம்; ஆண் பிள்தைளகளும் உள்ஜேள வரலாம்!' 
என்று பண்டாரம் குரல் வெகாடுப்பானாயினன்.

அதுதான் சமSவெமன்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைன வெமல்ல வெநருங்கி, 'Sாரப்பா அவள்? என்ன சங்கதி?' 
எனறு விசாரிக்க, 'இந்தக் ஜேகாயில் தருமகர்த்தாவின் ஒஜேர மகள் அவள். வSது இருபதுக்கு ஜேமல் ஆகிறது; 
இதுவதைர அவள் தன்ஜேமல் ஆண் வாதைடஜேS படக் கூடாது என்று இருக்கிறாள். அவளுதைடS மாமன் 
மகன்தான் சிறிது ஜேநரத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் இங்ஜேக பார்த்த அந்தப் தைபத்திSம். அவதைன Sாரும் 
கவனிப்பதில்தைல; அவன் Sாவெரன்றுகூட அவர்கள் வெதரிந்து வெகாள்வது கிதைடSாது. ஒவ்வெவாரு 
வெவள்ளிக்கிழதைமயும் சுவாமிதைS வழிபடுவதற்காக அவள் இங்ஜேக வருவாள்! அந்தச் சந்தர்ப்பத்தைதப் 
பSன்படுத்திக்வெகாண்டு அவதைளப் பார்க்க அவனும் இங்ஜேக வருவான். அவள் வரும்ஜேபாது அர்ச்சகர் 
உள்பட ஆண் பிள்தைளகள் Sாரும் இங்ஜேக இருக்கக் கூடாது என்பது தருமகர்த்தாவின் உத்தரவு?’ என்று 
அவன் வெசால்ல, 'அவள் ஏன் தன்ஜேமல் ஆண் வாதைடஜேS படக் கூடாது என்கிறாள்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'அது அதிசSத்திலும் அதிசSமான கதைத!’ என்று வெசால்லிவிட்டு, அவன் 
வெசான்னதாவது:
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1. பண்டாரம் வெசான்ன பங்காரு கதைத

‘தங்கவிட்டான் பட்டி, தங்கவிட்டான் பட்டி என்று ஒரு பட்டி உண்டு. அந்தப் பட்டியிஜேல, 'பங்காரு, 
பங்காரு’ என்று வெசால்லா நின்ற ஒருத்தி, 'வெபரிSண்ணன், வெபரிSண்ணன்' என்று வெசால்லா நின்ற தன் 
கணவனுடன் வெபருதைம வெபாங்க வாழ்ந்து வந்தாள். அப்படி வாழ்ந்து வருங்காதைலயில் ஒரு நாள் இரவு 
Sாஜேரா ஒருத்தி வந்து அவள் வீட்டுக் கததைவத் தட்ட, ‘Sார் அது?’ என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட வந்து 
அவள் கததைவத் திறக்க, ‘அம்மா, நான் வழி தவறி வந்துவிட்ஜேடன். இன்றிரவு இங்ஜேக தங்க எனக்குக் 
வெகாஞ்சம் இடம் வெகாடுங்கள்; வெபாழுது விடிந்ததும் ஜேபாய் விடுகிஜேறன்!' என்று கததைவத் தட்டிSவள் 
வெசால்வாளாயினள்.

பங்காரு அவதைள ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு, ‘வழி தவறி வந்துவிட்ஜேடன் என்றால் என்ன அர்த்தம்? 
வாழ்க்தைகயில் வழி தவறிவிட்டாSா? இல்தைல. பிரSாணத்தில் வழி தவறிவிட்டாSா?' என்று ஜேகட்க, 
'பிரSாணத்தில் தான் வழி தவறிவிட்ஜேடன், அம்மா!’ என்று அவள் வெசால்ல, 'அப்படி வெSன்றால் 
பரவாயில்தைல! இன்றிரவு நீ இங்ஜேக தங்கலாம். ஆனால் ஒரு நிபந்ததைன!’ என்று பங்காரு வெசால்லி 
நிறுத்த, ‘என்ன நிபந்ததைன?' என்று வந்தவள் ஜேகட்பாளாயினள்.

‘என் கணவர் ஒரு மாதிரி! நீஜேSா என்தைனவிட அழகாயிருக்கிறாய். சந்தைதக்குப் ஜேபாயிருக்கும் அவர் 
வந்து பார்த்தால் நிச்சSம் என்தைன மறந்துவிடுவார்! ஒன்று ஜேவண்டுமானால் வெசய்; நீ ஆண் ஜேவடம் 
ஜேபாட்டுக்வெகாள். இன்றிரவு இங்ஜேகஜேS தங்கலாம்; வெபாழுது விடிந்ததும் ஜேபாய்விடலாம்' என்று 
பங்காரு வெசால்ல, 'சரி!’ என்று அவளும் ஆண் ஜேவடம் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு அங்ஜேக தங்குவாளாயினள்.

சந்தைதக்குப் ஜேபாயிருந்த வெபரிSண்ணன் வந்தான்; நதைடயில் ஆண் ஜேவடம் தரித்துப் படுத்துக் 
வெகாண்டிருந்த வழி தவறி வந்தவதைளப் பார்த்தான். ‘Sார் இவன்? எதற்காக இவதைன அவள் இங்ஜேக 
படுக்க தைவத்திருக்கிறாள்?’ என்று நிதைனத்த அவன் ஆண் ஜேவடக்காரிதைSத் தட்டி எழுப்பி, ‘Sாரப்பா நீ, 
எங்ஜேக வந்தாய்? இங்ஜேக ஏன் படுத்திருக்கிறாய்?' என்று ஜேகட்க, ‘நான் ஒரு வழிப்ஜேபாக்கன். இருட்டி 
விட்டதால் இன்றிரவு இங்ஜேக தங்கக் வெகாஞ்சம் இடம் வெகாடுக்கும்படி அம்மாதைவக் ஜேகட்ஜேடன். 
வெகாடுத்தார்கள்; படுத்துக்வெகாண்டிருக்கிஜேறன்!' என்று அவளாகப்பட்ட அவன் வெசால்ல, வெபரிSண்ணன் 
அவதைள ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு, ‘இன்றிரவு மட்டுந்தாஜேன இங்ஜேக தங்கப் ஜேபாகிறாய்? 
பரவாயில்தைல; தங்கு. ஆனால் ஒரு நிபந்ததைன!' என்று அவனும் தன் மதைனவிதைSப் ஜேபாலஜேவ வெசால்லி 
நிறுத்த, 'என்ன நிபந்ததைன?' என்று வந்தவள் விSப்பின் மிகுதிSால் வாதைSப் பிளப்பாளாயினள்.

‘என் மதைனவி ஒரு மாதிரி! நீஜேSா என்தைனவிட அழகாயிருக்கிறாய். நடு இரவில் அவள் என்தைன மறந்து 
உன்தைனத் ஜேதடி வந்தாலும் வந்துவிடக்கூடும். ஒன்று ஜேவண்டுமானால் வெசய்; நீ வெபண் ஜேவடம் 
ஜேபாட்டுக்வெகாள். உனக்கும் வம்பில்தைல; எனக்கும் வம்பில்தைல. 'நான் பார்க்கும்ஜேபாது 
ஆணாயிருந்தவன் இப்ஜேபாது எப்படி வெபண்ணானாள்?' என்று என் மதைனவி நிதைனப்பாஜேள என்று நீ 
கவதைலப்பட ஜேவண்டாம், உன்தைன எழுப்பி வெவளிஜேS அனுப்பி விட்டதாகவும், உனக்குப் பின்னால் 
வந்த ஜேவறு Sாஜேரா ஒரு வெபண்ணுக்குப் ஜேபானாற் ஜேபாகிறவெதன்று வெகாஞ்சம் இடம் வெகாடுத்ததாகவும் 
நான் அவளிடம் வெசால்லிவிடுகிஜேறன்!' என்று வெபரிSண்ணன் வெசால்ல, 'நல்ல மதைனவி, நல்ல கணவன்!’ 
என்று தனக்குள் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட வந்தவள் ‘ம்’ என்று ததைலதைS ஆட்டி விட்டு, ‘விதிஜேS!' என்று 
அவனுக்காகப் வெபண் ஜேவடம் தாங்குவதுஜேபால் தாங்கி, ‘இத்துடனாவது இவர்கள் இருவரும் ஆதைள 
விடஜேவண்டுஜேம?’ என்ற கவதைலயுடன் அங்ஜேக மீண்டும் படுப்பாளாயினள்.

வெபாழுது விடிந்தது; படுக்தைகதைS விட்டு எழுந்து வந்தாள் பங்காரு. தான் ஆணாக்கிவிட்டுப்ஜேபான 
வெபண் மறுபடியும் வெபண்ணாகியிருப்பதைதக் கண்டாள்; திடுக்கிட்டாள். அடுத்த கணஜேம ஆத்திரம் 
பற்றிக்வெகாண்டு வந்துவிட்டது அவளுக்கு. 'அடி, கள்ளி! நான் ஜேபாட்ட ஆண் ஜேவடத்தைத ஏன் 
கதைலத்தாய்? என் புருஷதைன மSக்கவா?' என்று 'ஓ'வெவன்று இதைரந்தாள்.

'ஐதைSஜேSா! நான் கதைலக்கவில்தைல, அம்மா! அவர்தான் வந்து, ‘என் மதைனவி ஒரு மாதிரி!' என்று 
வெசால்லி, இந்தப் வெபண் ஜேவடத்தைதப் ஜேபாட்டுக்வெகாள்ளச் வெசான்னார்!' என்று அவள் தைகதைSப் 
பிதைசந்தாள்.
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'அப்படிSா சமாசாரம்?’ என்று அவள் திரும்ப, ‘என்ன சமாசாரம்?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட 
வெபரிSண்ணன் படுக்தைகSதைறதைS விட்டு வெவளிஜேS வர, ‘என்தைன நம்பாத உங்களுடன் இனி நான் ஒரு 
கணம்கூட வாழமாட்ஜேடன்!’ என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவள் 'திடுதிடு'வெவன்று புழக்கதைடக்கு ஓடி, 
அங்கிருந்த கிணற்றில் 'வெதாபுகடீர்' என்று குதித்து, மூன்று வாய் தண்ணீதைர 'வெமாடக், வெமாடக்' வெகன்று 
குடித்து மூச்சு விடுவதைத அக்கணஜேம மறப்பாளாயினள்!' என்பதாகத்தாஜேன பண்டாரம் தன் கதைததைSச் 
வெசால்லி முடிக்க, 'அந்த பங்காருக்கும் இந்த ரத்தினத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்?' என்பதாகத்தாஜேன 
விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'அங்ஜேகதான் இருக்கிறது அதிசSத்திலும் அதிசSம்! அந்த பங்காருதான் இந்த 
ரத்தினமாம். முன் பிறவியில் பங்காருவாயிருந்த அவள், இந்தப் பிறவியில் ரத்தினமாகப் 
பிறந்திருக்கிறாளாம்!' என்று பண்டாரம் வெசால்ல, 'அதற்கு ஏதாவது அதைடSாளம் காட்டினாளா?' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 'காட்டினாள், ஏஜேதா ஒர் இடிந்துஜேபான வீட்தைடயும், அதற்குப் 
பின்னாலிருக்கும் ஒரு பாழுங்கிணற்தைறயும் ‘இதுதான் நான் வாழ்ந்த வீடு; இதுதான் நான் விழுந்த 
கிணறு' என்று!' என்பதாகத் தாஜேன பண்டாரம் வெசால்ல, 'அங்ஜேக அவளுக்குத் வெதரிந்தவர்கள், 
உறவினர்கள் Sாராவது இருந்தார்களா?' என்பதாகத்தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 'இருந்தது 
ஒரு கழுதைதயும், அதன் குட்டியும். ஆனால் அவற்றுக்கு அவதைளத் வெதரிSவில்தைல; அவளுக்கும் 
அவற்தைறத் வெதரிSவில்தைல!' என்று பண்டாரமாகப்பட்டவன் வெசால்ல, விக்கிரமாதித்தராகப் பட்டவர் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட அவன் ஜேதாளில் ஒரு தட்டுத் தட்டி, 'அந்த ரத்தினம் இந்தக் ஜேகாயிதைலத் தவிர ஜேவறு 
எங்ஜேகSாவது ஜேபாவதுண்டா?' என்று ஜேகட்க, 'ஜேபாவதுண்டு, பாலருவிக்குத் தினம் குளிக்க!' என்று 
பண்டாரம் வெசால்ல, 'எங்ஜேக இருக்கிறது அந்தப் பாலருவி?, என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'இங்கிருந்து 
வெதற்ஜேக இரண்டு கல் வெதாதைலவில் இருக்கிறது!' என்று அவன் வெசால்ல, 'நன்றி' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
வெசால்லி விட்டு, அந்தப் தைபத்திSத்தைதத் ஜேதடி வெவளிஜேS வந்து சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பாராயினர்.

‘Sாதைரப் பார்க்கிறீர்கள்?’ என்று அங்கிருந்த ஒருவன் அவதைரக் ஜேகட்க, ‘இங்ஜேக ஒரு தைபத்திSக்காரன் 
இருந்தாஜேன, அவதைனப் பார்த்தீர்களா?' என்று அவர் அவதைனக் ஜேகட்க, 'அஜேதா, அவன் அந்தக் குதிதைர 
வண்டிக்குப் பின்னால் ஓடிக் வெகாண்டிருக்கிறான்!' என்று அவன் அந்தப் தைபத்திSம் வெசன்ற திதைசதைS 
அவருக்குச் சுட்டிக் காட்டுவானாயினன்.

‘அவதைனப் பிடிக்க என்ன வழி?’ என்று ஒரு வழியும் ஜேதான்றாமல் விக்கிரமாதித்தர் அப்படிஜேS நிற்க, 
அந்தச் சமSத்தில் பாதாளசாமி காருடன் அவருக்குப் பின்னால் வந்து நின்று, அவர் ஏறுவதற்காகக் காரின்
கததைவத் திறந்து விட, ‘நல்ல சமSத்தில் வந்தாய்!' என்று அவர் அதில் ஏறிக்வெகாண்டு, 'அஜேதா ஜேபாகிறது 
பார், ஒரு குதிதைர வண்டி! அதற்குப் பின்னால் ஒருவன் ததைல வெதறிக்க ஓடிக்வெகாண்டிருக்கிறான் 
அல்லவா? அவதைனப் பிடி!’ என்று வெசால்ல, பாதாளசாமி ஒஜேர தூக்கில் வண்டிதைSக் வெகாண்டு ஜேபாய் 
அவனுக்கு அருஜேக நிறுத்த, அதைதக் கண்டதும், ‘ஐSா, ஐSா! என்தைனக் வெகாஞ்சம் ஏற்றிக்வெகாண்டு ஜேபாய்
என் அத்தைத மகளிடம் விட்டுவிடுகிறீர்களா, ஐSா?' என்று அவனாகஜேவ அவர்கதைளக் ஜேகட்க, 
'அதற்வெகன்ன, ஏறிக் வெகாள்!' என்று அவதைன வண்டியில் ஏற்றிக்வெகாண்டு, அவர்கள் அந்தக் குதிதைர 
வண்டிதைSத் வெதாடர்ந்து வெசல்வாராயினர்.

வழியில், 'அத்தைத மகள்தான் ஆண் வாதைடஜேS கூடாது என்கிறாஜேள, அவளிடம் நீ ஏன் ஜேபாகஜேவண்டும் 
என்கிறாய்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘ஜேபானால் கழுத்தைதப் பிடித்தாவது வெவளிஜேS தள்ள 
மாட்டாளா, அதனாலாவது பட்டுப் ஜேபான்ற அவள் தைக என்ஜேமல் படாதா? என்ற ஆதைசSால்தான்!' 
என்று அவன் ஏக்கத்ஜேதாடு வெசால்ல, ‘அவெதல்லாம் ஜேவண்டாம். நான் வெசால்கிறபடி வெசய்; அவள் 
உன்தைனக் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்டு விடுவாள்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'நி5மாகவா, 
நி5மாகவா?' என்று அவன் குதிக்க, 'நி5மாகத்தான், நி5மாகத்தான்!' என்று அவரும் குதித்துக்வெகாண்ஜேட 
வெசால்லி அவதைன உட்கார தைவத்து, ‘அத்தைத மகள் வெசால்லும் முற்பிறப்புக் கதைததைS நீ 
ஜேகட்டிருக்கிறாSா?' என்று ஜேகட்க, 'ஜேகட்டிருக்கிஜேறன்! ஜேகட்டிருக்கிஜேறன்!' என்று அவன் வெசால்ல, 
'அந்தக் கதைததைSத் வெதாடர்ந்து நீயும் ஒரு கதைத வெசால்ல ஜேவண்டும்!' என்று அவர் வெசால்ல, 'என்ன கதைத!' 
என்று அவன் ஜேகட்க, 'அவள் வெசால்லும் அஜேத கதைததைSத்தான் நீயும் வெசால்ல ஜேவண்டும். ஆனால் 
'பங்காரு கிணற்றில் விழுந்து மூச்சு விட மறந்தாள்!' என்பஜேதாடு நீ கதைததைS முடித்துவிடக் கூடாது; 
'பார்த்தான் வெபரிSண்ணன்; அன்றிரவு வீட்டுக்கு வந்த அகதி உண்தைமயில் ஆண் அல்ல வெவன்பதைதயும், 
வெபண்ணாயிருந்த அவளுக்கு அந்த ஜேவடத்தைதப் ஜேபாட்டு விட்டவள் தன் மதைனவிதான் என்பதைதயும், 
அதற்குக் காரணம் அவள் தன்ஜேமல் வெகாண்டிருந்த சந்ஜேதகந்தான் என்பதைதயும் அவன் அறிந்தான். 
அறிந்த பின், 'இனி ஏழு 5ன்மத்துக்கும் இந்தப் வெபண்கதைளத் திரும்பிப் பார்க்க மாட்ஜேடன்!’ என்று 
அவனும் கிணற்றில் குதித்தான், மூச்ச விட மறந்தான்!' என்று முடிக்க ஜேவண்டும். அந்தப் 
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வெபரிSண்ணஜேன நீ என்றும் வெபண் வாதைடஜேS எனக்குக் கூடாவெதன்றும் நீ வெசால்ல ஜேவண்டும். என்ன 
வெசால்கிறாSா?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘வெசால்கிஜேறன், வெசால்கிஜேறன்?' என்று அவன் வெசால்ல, 
‘இப்ஜேபாது வெசால்லாஜேத; நான் வெசால்?’ என்று வெசால்லும் ஜேபாது ‘வெசால்!' என்று அவர் வெசால்ல, 
'ஆகட்டும்; அப்படிஜேS ஆகட்டும்!’ என்று அவன் ததைலதைSப் பலமாக ஆட்டி தைவப்பானாயினன்.

மறு நாள் காதைல; பாதாளசாமிதைSக் காருடன் ஒரு மதைலSடிவாரத்தில் நிற்க தைவத்துவிட்டு 
விக்கிரமாதித்தர் தைபத்திSத்தைத அதைழத்துக்வெகாண்டு பாலருவிக்குச் வெசல்ல, அதுகாதைல ரத்தினம் 

குளித்துவிட்டுத் தன் ஜேதாழிமாருடன் ரா5குமாரிஜேபால் நடந்து அவர்களுக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் 
வர, விக்கிரமாதித்தர் சட்வெடன்று தைகஜேSாடு வெகாண்டு வந்திருந்த திதைரதைSப் தைபத்திSத்துக்கு முன்னால்
விரித்துப் பிடித்து, ‘எட்டிப் ஜேபாங்கள், எட்டிப் ஜேபாங்கள்!' என்று அவர்கதைள ஜேநாக்கிச் வெசால்ல, 'ஏன்?’ 
என்று அவர்கள் ஜேகட்க, 'வெபண் வாதைட ஜேவண்டாதா வெபரிSண்ணன் அம்மா, இவர்! எட்டிப் ஜேபாங்கள், 
தSவு வெசய்து எட்டிப் ஜேபாங்கள்!’ என்று அவர் பின்னும் வெசால்ல, ‘இது என்ன அதிசSம்? ஏட்டிக்குப் 
ஜேபாட்டிSாக இருக்கிறஜேத! வெபண் வாதைட ஏன் பிடிக்காதாம் இவருக்கு?' என்று ரத்தினம் மூக்கின்ஜேமல் 
விரதைல தைவக்க மறந்து வாயின்ஜேமல் விரதைல தைவத்துக் ஜேகட்க, ‘வெசால்லப்பா கதைததைS, திதைரக்குப் 
பின்னாலிருந்ஜேத வெசால்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, தைபத்திSம் அவர் வெசான்ன கதைததைS 
அப்படிஜேS திருப்பிச் வெசால்வானாயினன்.

அதைதக் ஜேகட்ட ரத்தினம், ‘ஆ! இப்வெபாழுதல்லவா எனக்கு உண்தைம புரிகிறது! அவர்ஜேமல் சந்ஜேதகம் 
வெகாண்டு நான் அந்த அகதிக்கு ஆண் ஜேவடம் ஜேபாடலாம்; அவர் என் ஜேமல் சந்ஜேதகம் வெகாண்டு வெபண் 
ஜேவடம் ஜேபாடக் கூடாதா? தாராளமாகப் ஜேபாடலாம். இவெதல்லாம் ஒருவதைரவெSாருவர் புரிந்து 
வெகாள்ளாததால் வந்த விதைன; ஜேபாகட்டும். ஜேபான 5ன்மத்தில்தான் நாங்கள் ஒருவதைர வெSாருவர் புரிந்து 
வெகாள்ளாமல் வெசத்ஜேதாம்; இந்த 5ன்மத்திலாவது ஒருவதைர வெSாருவர் புரிந்துவெகாண்டு வாழ்கிஜேறாம்!' 
என்று வெசால்ல, விக்கிரமாதித்தர் திதைரதைS விலக்கி, 'என்னப்பா, இப்ஜேபாது வெபண் வாதைட படலாமா?’ 
என்று 'முன்னாள் வெபரிSண்ண'தைனக் ஜேகட்க, ‘படலாம், படலாம்!' என்று அவன் பரவசத்துடன் வெசால்ல, 
அதற்குள் அவதைன இனம் கண்டு வெகாண்ட ரத்தினத்தின் ஜேதாழிகளில் ஒருத்தி, 'இவர் ஜேவறு Sாரும் 
இல்தைலSடி, உன்தைனச் சுற்றிச் சுற்றி வந்து வெகாண்டிருந்த உன் மாமன் மகன்தான்!' என்று வெசால்ல, 
‘Sாராயிருந்தால் என்ன? ஜேபான 5ன்மத்தில் கிதைடத்த புண்ணிSவாஜேன இந்த 5ன்மத்திலும் 
கிதைடத்தாஜேர, அதைதச் வெசால்!' என்று ரத்தினமாகப்பட்டவள் தன் மாமன் மகதைனஜேS கலிSாணம் 
வெசய்துவெகாண்டு, தன்னால் அவனுக்குப் பிடித்த தைபத்திSத்தைதயும் வெதளிS தைவப்பாளாயினள்."

நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான கல்Sாணி இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; ஐந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மஜேனான்மணி வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக 
ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...
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5. ஐந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

மஜேனான்மணி வெசான்ன ஜேபசா நிருபர் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் ஊட்டியிலிருந்த காதைல Sாஜேரா ஒருவன் வந்து அவர் 
வீட்டுக் கததைவத் தட்ட, 'Sார் அது?’ என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட வந்து அவர் கததைவத் திறக்க, 'இந்த 
அநிSாSத்தைதப் பார்த்தீர்களா? ஜேநற்றுவதைர நன்றாகப் ஜேபசிக்வெகாண்டிருந்தவர் இவர்; இன்று ஜேபச 
முடிSாதவராகப் ஜேபாய்விட்டார். நாங்களும் Sார் Sாரிடஜேமா காட்டிப் பார்த்துவிட்ஜேடாம்; ஒருவராலும் 
இவதைரப் ஜேபச தைவக்க முடிSவில்தைல. கதைடசியில் ‘உங்களால்தான் ஜேபச தைவக்க முடியும்’ என்று 
உங்கதைள வெதரிந்த ஒருவர் வெசான்னார்; உடஜேன இங்கு அதைழத்துக் வெகாண்டு வந்ஜேதாம்!' என்று வந்தவர் 
வெசால்ல, ‘Sார் இவர்? என்ன நடந்தது?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘அப்படிவெSான்றும் விஜேசஷமாக 
நடந்துவிடவில்தைல. பிரபல பத்திரிதைகவெSான்றின் சினிமா நிருபர் இவர். ஜேநற்று வெவளிப்புறக்காட்சிகள் 
சிலவற்தைறப் படம் பிடிப்பதற்காக இங்ஜேக ஒரு சினிமா ஜேகாஷ்டி வந்திருந்தது. அதில் 
கலந்துவெகாள்வதற்காக இரவல் சங்கீத சாகித்S சரச சல்லாப உல்லாச உதSஸ்ரீயும் வந்திருந்தாளாம். 
அவளுதைடS அருதைம வெபருதைமகதைளப் பற்றித் தன் பாட்டனார் வெசால்ல இவர் ஜேகட்டிருக்கிறார். 
அதிலிருந்து அவதைளப் பார்க்க ஜேவண்டும், அவளுடன் ஜேபசஜேவண்டும் என்று இவர் துடிSாய்த் 
துடித்திருக்கிறார். அதற்கு இங்ஜேக ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்த்ததும் அவதைளப் ஜேபட்டி காணப் 
ஜேபாயிருக்கிறார். ‘நீங்கள் சாப்பிடும் இட்டிலியின் சுற்றளவு என்ன, காப்பிதைS அவுன்ஸ் கணக்கில் 
அளந்து குடிக்கிறீர்களா, அளக்காமஜேல குடிக்கிறீர்களா?' என்வெறல்லாம் ஜேகட்டுவிட்டுக் கதைடசிSாக 
‘இப்ஜேபாது உங்களுக்கு என்ற வSதாகிறது?' என்று ஜேகட்டிருக்கிறார். அவள் 'பதினாறு!’ என்று ஒரு 
வார்த்தைத வெசான்ன பாவம், ‘ஆ!’ என்று அப்படிஜேS மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழுந்திருக்கிறார்! அவள் 
பSந்துஜேபாய், ‘உதவி, உதவி, ஓடி வாருங்கள், ஓடி வாருங்கள்!’ என்று கீச்சுக் கீச்வெசன்று கூவ, நான் 
'என்னஜேவா, ஏஜேதா' என்று ஓடிப் ஜேபாய்ப் பார்த்ஜேதன். 'மூர்ச்தைச தாஜேன?' என்று முகத்தில் குளிர்ந்த நீதைரத் 
வெதளித்து விசிறிப் பார்த்ஜேதன். மூர்ச்தைச வெதளிந்துவிட்டது; ஜேபச்சுத்தான் திரும்பவில்தைல!' என்று 
வந்தவர் தைகதைSப் பிதைசS, 'கவதைலப்படாதீர்கள்; என்னுடன் இருக்கும் பாதாளசாமி ஒரு கதைத 
வெசான்னால் ஜேபாதும்; ஜேபசா நிருபர் ஜேபசும் நிருபராகிவிடுவார்!’ என்பதாகத்தாஜேன 
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் வந்தவருக்கு அபSம் அளிக்க, 'எங்ஜேக அந்தப் பாதாளசாமி? கதைததைSச் 
வெசால்லச் வெசால்லுங்கள், சீக்கிரம்!' என்பதாகத்தாஜேன ஜேபசா நிருபரும், அவருதைடS ஜேபசும் ஜேதாழரும் 
அவன் கதைததைSக் ஜேகட்கத் தSாராவாராயினர்.
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1. பாதாளசாமி வெசான்ன புது முகம் ஜேதடிS படாதிபதி கதைத

‘ஜேகாலிவுட், ஜேகாலிவுட் என்று வெசால்லா நின்ற ஜேகாடம்பாக்கம் பதியிஜேல 'ஜேகாபதி, ஜேகாபதி' என்று ஒரு 
படாதிபதி உண்டு. அவர் தமக்காகப் புதுமுகத்தைதத் ஜேதடினாஜேரா, 'தைபனான்ஷிSர்'களுக்காகப் புது 
முகத்தைதத் ஜேதடினாஜேரா, அல்லது படத்துக்காகத்தான் புதுமுகத்தைதத் ஜேதடினாஜேரா அது எனக்குத் 
வெதரிSாது; எப்வெபாழுது பார்த்தாலும் புதுமுகத்தைதத் ஜேதடிக்வெகாண்ஜேட இருந்தார். அங்ஙனம் 
ஜேதடிக்வெகாண்டிருந்த காதைலயில், அவர் ஒரு நாள் 'வெகாஞ்சம் சுதந்திரமாகத் தாகசாந்தி வெசய்துவிட்டு 
வருஜேவாஜேம!’ என்று தம் காரில் வெபங்களுருக்குப் ஜேபாக, அந்தச் சமSம் பார்த்து அங்கிருந்த ஒரு 
கடன்காரன் அவருதைடS காதைரப் பறிமுதல் வெசய்துவெகாள்ள, 'ஜேதவுடா!' என்று அவர் திரும்பி 
வருங்காதைல 'பிருந்தாவனம் எக்ஸ்பிர'ஸில் திரும்பி வருவாராயினர்.

இப்படிSாகத்தாஜேன அவர் திரும்பி வருங்காதைலயில், அதிஅதிஅதி ரூபரூபரூப வெசளந்தரிSவதி ஒருத்தி 
தன் தாயுடன் அவர் இருந்த வெபட்டிக்குள் ஏறி உட்கார, அவதைளப் பார்த்த படாதிபதி, ‘இவள் 
சஜேரா5ாஜேதவிSாக இருப்பாஜேளா, ஜேக. ஆர். வி5Sாவாக இருப்பாஜேளா?’ என்று ஒருகணம் நிதைனத்து, 
மதைலத்து-மறுகணம், 'இல்தைலயில்தைல, இவள் வெ5Sலலிதாஜேவதான்!' என்று பாவித்து, பூரித்து-பின்னர், 
‘அவர்களில் Sாரும் இவளுக்கு அருகில்கூட நிற்க முடிSாது. இவள் Sாஜேரா, என்ன ஜேபஜேரா? ‘ஜேமக்-அப்' 
இல்லாமஜேலஜேS இவள் அழகு 'கீ தைலட்'தைடப் ஜேபால வெ5ாலிக்கிறஜேத, ‘ஜேமக்-அப்' ஜேபாட்டால் 'ஆர்க் 
தைலட்'தைடப்ஜேபால வெ5ாலிக்கும் ஜேபாலிருக்கிறஜேத? ஆகா! வெபங்களுரிஜேல இவள் கிதைடத்திருந்தால், 
‘என் காதைர '5ப்தி' வெசய்த கடன்காரனுக்கு முன்னால் இவதைளக் வெகாண்டுஜேபாய் 
நிறுத்தியிருந்தால், ‘இருக்கும் கடன் இருக்கட்டும்; ஜேமற்வெகாண்டு எவ்வளவு ஜேவண்டும்?’ என்று அவன் 
இவதைளப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட என்தைனக் ஜேகட்டிருப்பாஜேன! ஜேபாச்ஜேச ஜேபாச்ஜேச ஜேபாச்ஜேச, ஓர் அரிS 
அரிS அரிS சந்தர்ப்பம் அனாவசிSமாக அனாவசிSமாக அனாவசிSமாகக் தைகநழுவிப் ஜேபாச்ஜேச 
ஜேபாச்ஜேச ஜேபாச்ஜேச!' என்று பலவாறாகச் சிந்தித்து, நிந்தித்து, ‘குழந்தைதயின் வெபSர் என்ன அம்மா?’ என்று 
அவள் தாSாதைர ‘ஐஸ் கிரீம்' ஜேபால் உருகிக் ஜேகட்க, 'அவள் வெபSர் வெதரிந்து உமக்கு என்ன 
ஆகஜேவண்டும்? ஜேபாம் ஐSா, ஜேபாம்! என்று அவள் 'ஹாட் காப்பி' ஜேபால் முகத்தைதத் திருப்ப, ‘சனிSன், 
சனிSன், சனிSன்! சினிமா நட்சத்திரங்களுக்குப் பின்னால்தான் தாய் என்ற வெபSரிஜேலா, தகப்பன் என்ற 
வெபSரிஜேலா, கணவன் என்ற வெபSரிஜேலா இப்படி ஏதாவவெதாரு சனிSன் வந்து வெதாதைலகிறவெதன்றால் 
இவளுக்குப் பின்னாலுமா இப்படி ஒரு சனிSன் வந்து வெதாதைலS ஜேவண்டும்?’ என்று அவளுக்குத் 
வெதரிSாமல் தம் ததைலயில் தாஜேம இரண்டு தட்டுத் தட்டிக்வெகாள்ள, அதைத எப்படிஜேSா பார்த்துவிட்ட 
அந்த அதிஅதிஅதி ரூபரூபரூப வெசளந்தரிSவதி 'குபுக்'வெகன்று சிரிக்க, அந்தச் சிரிப்பால் அவர்கள் இருந்த
வெபட்டி பூராவும் 'குபீ'வெரன்று வெவளிச்சம் பரவுவது ஜேபான்ற ஒரு பிரதைமக்கு உள்ளாகி அவர் 
திக்குமுக்காடுவாராயினர். அந்த திக்கு முக்காடலில், 'ஐஜேSா, இது என்ன? பினாகாபல் ஒளிஜேSா, சிக்னல் 
பல் ஒளிஜேSா வெதரிSவில்தைலஜேS? இவளுக்கு மட்டும் சினிமாவில் நடிக்க ஜேவண்டுவெமன்ற ஆதைச ஒரு 
துளி இருந்துவிட்டால் ஜேபாதும், இவதைளக் வெகாண்டு ஜேபாய் சினிமாவிலும் நடிக்க தைவக்கலாம். 
‘தைபனான்ஷிSர்'கள் சிலதைரப் தைபத்திSம் பிடித்து அதைலSவும் வெசய்Sலாம். அதற்கு இந்தச் சனிSன் 
இவதைள விடாதுஜேபால் இருக்கிறஜேத? என்ன வெசய்Sலாம்? அவளிடமிருந்து இவதைள எப்படிப் 
பிரிக்கலாம்?' என்று அவர் ஜேSாசித்துக் வெகாண்டிருக்க, அதற்குள் காட்பாடி 5ங்ஷனுக்கு வந்த வண்டி 
அங்ஜேக 'உஸ்'வெஸன்று வெபருமூச்சு விட்டுக்வெகாண்ஜேட நிற்க, தாயும் மகளும் 'சட்'வெடன்று இறங்கி 
அவதைரத் திரும்பித் திரும்பிப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட வெசல்வாராயினர்.

‘பாவி, என் உடம்பிலிருந்து உயிதைரப் பிரித்து எடுத்துக் வெகாண்டு ஜேபாவதுஜேபால் ஜேபாகிறாஜேள! அடிக்கடி
நடக்கும் ரயில் விபத்து இப்ஜேபாது நடந்திருக்கக் கூடாதா? அதில் சிக்கி அந்தச் சண்டாளி மட்டும் 
வெசத்திருக்கக் கூடாதா? அப்படி ஏதாவது நடந்திருந்தாலும் அந்தப் வெபண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறுவதுஜேபால்
கூறி, அவதைளக் ஜேகாலிவுட்டுக்கு அடித்துக் வெகாண்டு ஜேபாயிருக்கலாம். இப்ஜேபாது அதற்கும் வழி 
யில்தைலஜேS! தாமும் இறங்கி அவர்கதைளத் வெதாடர்ந்து தான் என்ன பSன்? ‘குழந்தைதயின் வெபSர் என்ன 
அம்மா?' என்று அத்ததைன அருதைமSாகக் ஜேகட்டதற்ஜேக 'அவள் வெபSர் வெதரிந்து உமக்கு என்ன ஆக 
ஜேவண்டும்?’ என்று அந்தக் கிராதகி எரிந்து விழுந்தாஜேள, அப்படிப்பட்டவள் தம்மிடம் அதற்கு ஜேமல் 
என்ன ஜேபசிவிடப் ஜேபாகிறாள்? 'ஏதும் ஜேபச ஜேவண்டாம்!' என்பதற்காகத்தான் அவள் அப்படி எரிந்து 
விழுந்தாஜேளா, என்னஜேவா?’ என்வெறல்லாம் ஜேSாசித்துக் வெகாண்ஜேட படாதிபதி சுற்றுமுற்றும் பார்க்க, 
அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் பளிச்வெசன்று ஏஜேதா மின்ன, 'ஆ! கிதைடத்து விட்டது, கிதைடத்ஜேத 
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விட்டது! அவள் கிதைடக்காவிட்டாலும் அவள் பின்னலிலிருந்து நழுவி விழுந்த ஒரு திருகுப்பூ கிதைடத்து
விட்டது. கிதைடத்ஜேத விட்டது! இதைதக் வெகாண்டாவது அவதைள ஏதாவது வெசய்S முடியுமா, 
எப்படிSாவது கவர முடியுமா?’ என்று சட்வெடன்று அதைத எடுத்துத் தம் சட்தைடப் தைபயில் 
தைவத்துக்வெகாண்டு, 'தாமும் இறங்கி அவர்கதைளத் வெதாடரலாமா? வெதாடர்ந்து ஜேபாய் இதைதக் வெகாடுக்கும்
சாக்கில் அவர்களுடன் இன்வெனாரு முதைற ஜேபசிப் பார்க்கலாமா?' என்று நிதைனத்து, கதைனத்து, இருமி, 
வெசருமி, 'எதற்கும் ஜேபாய்த்தான் பார்ப்ஜேபாஜேம!’ என்று அவர் துணிந்து வண்டிதைS விட்டு இறங்க, அது 
காதைல 'எங்ஜேக, எங்ஜேக?’ என்று அவதைரத் ஜேதடும் கண்களுடன் அங்கு ஓஜேடாடியும் வந்த அவருதைடS 
‘ப்வெராடக்ஷன் எக்ஸிகியூட்டிவ்' பிரபாகர், ‘உங்கதைள இந்தக் ஜேகாலத்தில் பார்க்கவா என் உடம்பில் உயிர் 
இருந்தது, இருக்கிறது, இருக்கப் ஜேபாகிறது? எத்ததைனஜேSா பாடாவதி படங்களுக்கு-ஐ ஆம் சாரி-'பாக்ஸ் 
ஆப் ஹிட்' படங்களுக்கு அதிபதிSான நீங்களா ஜேகவலம் இந்தப் பிருந்தாவனம் எக்ஸ்பிரஸில் வருவது? 
அதைதப் பார்க்கவா என் கண்கள் இருந்தன, இருக்கின்றன, இருக்கப்ஜேபாகின்றன? அவற்தைற இன்ஜேற, 
இப்வெபாழுஜேத, இக்கணஜேம குருடாக்கிக்வெகாண்டு விடுகிஜேறன், பாருங்கள்!’ என்று தன் சாவிக் 
வெகாத்திலிருந்த கத்திதைS எடுத்துக் ‘கண்ணப்ப நாSனா'தைரப் ஜேபால அவன் தன் கண்கதைளக் குத்திக் 
வெகாள்ளப் ஜேபாக, 'பக்தா, வெமச்சிஜேனாம்!' என்பதைதப்ஜேபால் படாதிபதி அதைதத் தடுத்து, ‘என்ன விஷSம், 
எங்ஜேக வந்தாய்?' என்று ஜேகட்க, 'வெபங்களூரில் உங்கள் கார் பறிமுதலான வெசய்தி என் காதில் விழுந்தது. 
வெகாதிப்பதற்கு உங்கள் உடம்தைபப் ஜேபாலஜேவ என் உடம்பிலும் ரத்தம் இல்லாததால்தாஜேனா என்னஜேவா,
என் மூக்கில் விSர்த்தது. 'ஏன் மூக்கு விSர்க்கிறது? என்று ஒரு கணம் அந்த விSர்க்கும் மூக்கின் ஜேமல் 
விரதைல தைவத்து ஜேSாசித்துப் பார்த்ஜேதன். 'இருக்கஜேவ இருக்கிறது பிதைரஜேவட்டாக்சி; அதைத 
எடுத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் நாம் ஏன் நம் படாதிபதியின் மானத்தைதக் காப்பாற்றக்கூடாது?’ என்று 
ஜேதான்றிற்று. உடஜேன எடுத்ஜேதன் ஓட்டம்; ஒரு பிதைரஜேவட் டாக்சிக்காரதைனப் பிடித்ஜேதன். மாதம் ரூபா 
எழுநூறு வாடதைக ஜேபசி, ஏ ஒன் டாக்சி, ஒன்தைற எடுத்துக் வெகாண்டு வெபங்களுக்குப் பறந்ஜேதன்; நீங்கள் 
பாக்கி தைவத்திருக்கும் ஓட்டல்கதைளவெSல்லாம் விட்டுவிட்டுப் பாக்கி தைவக்காத ஓட்டல்கதைள மட்டும் 
'அலசு, அலசு’ என்று அலசிப் பார்த்ஜேதன்; காணவில்தைல. கதைடசியில் அந்தப் 'பதைழS முகம் பாமா' 
வெசான்னாள், நீங்கள் பிருந்தாவனம் எக்ஸ்பிரஸில் வெசன்தைனக்குப் ஜேபாய்விட்டீர்கள் என்று. உடஜேன 
கண்ணில் ரத்தம் வடிS அதைத விரட்டிக்வெகாண்டு வந்து உங்கதைள இந்தக் காட்பாடியில் பிடித்ஜேதன். 
வாடதைகதைSப் பற்றி உங்களுக்குக் கவதைல ஜேவண்டாம். மாதா மாதம் அதைதக் வெகாடுக்க ஜேவண்டுவெமன்ற
அவசிSமில்தைல; படம் என்று ஒன்று எடுத்து முடித்து, வெவளியிட்டு, அது ஓடினால் வெகாடுக்கலாம்; ஓடா 
விட்டால், ‘அடுத்த படத்துக்கு ஆகட்டும்!' என்று வெசால்லி விடலாம். அதற்காக அவன் காதைர '5ப்தி' 
வெசய்வதாயிருந்தாலும் தன் காதைரத்தான் 5ப்தி வெசய்து வெகாள்ள ஜேவண்டுஜேம தவிர, நம்மிடம் 5ப்தி 
வெசய்வதற்கும் ஒரு காரும் இருக்கப் ஜேபாவதில்தைல. ஆகஜேவ, நமக்கு ஒன்றும் நஷ்டமில்தைல; 
அவனுக்குத்தான் நஷ்டம். ‘அவன் ஜேபானால் ஜேபாகிறான்’ என்று நாம் இன்வெனாரு பிதைரஜேவட் 
டாக்சிக்காரதைனப் பார்த்துக் வெகாள்ளலாம். வாருங்கள்; வந்து காரில் ஏறிக்வெகாள்ளுங்கள். வரும்ஜேபாது 
எவ்வளவு கம்பீரமாகக் காரில் வந்தீர்கஜேளா, அவ்வளவு கம்பீரமாகப் ஜேபாகும்ஜேபாதும் காரிஜேலஜேS 
ஜேபாய் இறங்குங்கள்!' என்று அதைழக்க, ‘நாலு ட5ன் ஜேசாடா வாங்கி விட்டு நாற்பது ட5ன் ஜேசாடா, 
என்று கணக்கு எழுதினாலும் இப்படி ஒரு ப்வெராடக்ஷன் எக்ஸிகியூட்டிவ் இந்த 5ன்மத்தில் தமக்குக் 
கிதைடப்பானா?' என்று வெமய் சிலிர்த்து, ஜேமனி சிலிர்த்து அவர் அவனுக்குப் பின்னால் ஜேபாவாராயினர்.

ஸ்ஜேடஷனுக்கு வெவளிஜேS நிறுத்தி தைவக்கப்பட்டிருந்த பிதைரஜேவட் டாக்சியில் படாதிபதிதைS ஏற்றி 
உட்கார தைவத்ததும், 'ஏன் ஒரு மாதிரிSாயிருக்கிறீர்கள்?’ என்று ப்வெராடக்ஷன் எக்ஸிகியூட்டிவ் பிரபாகர் 
ஓர் 'இது'க்கு எப்வெபாழுதும் ஜேகட்பதுஜேபால் அவதைரக் ஜேகட்க, அதுதான் சமSவெமன்று அவர் தாம் கண்ட 
'புது முக'த்தைதப் பற்றி அவனிடம் மூட்தைட மூட்தைடSாக அவிழ்த்துவிட, அவ்வளதைவயும் 
வெபாறுதைமயுடன் ஜேகட்டுவிட்டு, 'இவ்வளவுதாஜேன, அவள் வெபSர் என்ன?’ என்று அவன் அவதைரக் 
ஜேகட்க, ‘அதுதாஜேன வெதரிSவில்தைல, வெதரிந்தால் ராமநாமத்தைத 5பித்துக்வெகாண்டிருப்ஜேபஜேன!' என்று 
அவர் உதட்தைடப் பிதுக்க, 'அவள் எப்படி இருந்தாள், எப்படி இருமினாள், எப்படித் தும்மினாள்?' என்று 
அவன் அவதைரக் 'குதைட, குதைட' என்று குதைடS, தம்மால் முடிந்த வதைர படாதிபதி அவதைள வர்ணித்துத் 
தள்ளிவிட்டு, 'இஜேதா பார்த்தாSா, இந்தத் திருகுப்பூ ஒன்றுதான் அவளிடமிருந்து எனக்குக் கிதைடத்தது. 
இதைதக் வெகாண்டு ஜேபாய்க் வெகாடுக்கும் சாக்கிலாவது அவளிடம் இன்வெனாரு முதைற ஜேபசிப் பார்க்கலாம் 
என்றுதான் நான் வண்டிதைS விட்டு இறங்கிஜேனன். அதற்குள் நீ வந்துவிட்டாய்; அவர்களும் ஜேபாய் 
விட்டார்கள். இனி என்ன வெசய்வது? இதைதக் வெகாண்டு ஜேபாய் பூதை5 அதைறயிலாவது தைவக்கலாவெமன்று 
பார்க்கிஜேறன்!' என்று வெநஞ்சு வெநக்குருகச் வெசால்ல, 'கவதைலப்படாதீர்கள்; இந்த திருகுப்பூதைவக் 
வெகாண்ஜேட அவதைள நான் கண்டுபிடித்து உங்கள் காலடியில் வெகாண்டு வந்து ஜேசர்க்கிஜேறன். நீங்கள் ஜேபாய்
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வாருங்கள்!’ என்று அவன் அந்தத் திருகுப்பூதைவ அவரிடமிருந்து வாங்கிக்வெகாண்டு, அவதைரக் 
ஜேகாலிவுட்டுக்கு அனுப்பி தைவப்பானாயினன்.

‘இனி பSமில்தைல, 5Sஜேம!' என்று படாதிபதி ஜேகாபதி ஜேதர்ந்து, வெதம்பாகிக் ஜேகாலிவுட்தைட ஜேநாக்கிச் 
வெசல்ல, அவர் வெகாடுத்த திருகுப்பூவுடன் காட்பாடிதைS 'நரி வலம்' வருவது ஜேபால் ஒரு வலம் வந்த 
பிரபாகர், அங்கிருந்த ஒரு வெபரிSவதைர அணுகி, 'இங்ஜேக நதைகக் கதைடகள் ஏதாவதுண்டா?' என்று 
விசாரிக்க, 'இங்ஜேக ஒன்றுமில்தைல; ஜேவலூரில்தான் இருக்கிறது!' என்று அவர் வெசால்ல, அவன் அங்கிருந்த
5ட்கா வண்டிகளில் ஒன்தைறப் பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேவலூருக்கு வருவானாயினன்.

வழியில், ‘சிறிது ஜேநரத்துக்கு முன்னால் ஒரு தாயும் மகளும் பிருந்தாவனம் எக்ஸ்பிரஸிலிருந்து இறங்கி 
வந்தார்கஜேள, அவர்கள் எந்த வண்டியில் ஏறினார்கள்? எந்த ஊருக்குப் ஜேபானார்கள் என்று உனக்குத் 
வெதரியுமா?’ என்று அவன் வண்டிக்காரதைன விசாரிக்க, 'எத்ததைனஜேSா ஜேபர் வருகிறார்கள். எத்ததைனஜேSா 
வண்டிகளில் ஏறுகிறார்கள், எத்ததைனஜேSா ஊர்களுக்குப் ஜேபாகிறார்கள். அவர்களில் எந்தத் தாதைSக் 
கண்ஜேடாம் நாங்கள், எந்த வண்டிதைSக் கண்ஜேடாம் நாங்கள், எந்த ஊதைரக் கண்ஜேடாம் நாங்கள்?' என்று 
அவன் தன் தைகதைS அகல விரிக்க, அவன் குதிதைரதைS விரட்டுவதுஜேபால இவன் அவதைன ‘சரி சரி, ஜேபா 
ஜேபா!’ என்று எரிச்சலுடன் விரட்டுவானாயினன்.

ஜேவலூர் வந்தது; வண்டி நின்றது. இறங்கினான். பிரபாகர்; ஏறி இறங்கினான் ஒவ்வெவாரு நதைகக் 
கதைடSாக. ‘இது உங்கள் கதைட நதைகSா, இது உங்கள் கதைட நதைகSா?' என்று ஜேகட்டதுதான் மிச்சம்; 
கிதைடத்த பதில், இல்தைல, இல்தைல, இல்தைல!’

கதைடசிSாக ஒரு கதைடக்காரர் வெசான்னார், ‘இது கதைட நதைகயில்தைல, தைக ஜேதர்ந்த ஆச்சாரி Sாஜேரா 
வெசய்திருக்கிறான்!' என்று. ‘அந்த ஆச்சாரிதைS உங்களுக்குத் வெதரியுமா?' என்று அவன் அவதைர 
ஆவஜேலாடு ஜேகட்டான். கிதைடத்த பதில், ‘வெதரிSாது, வெதரிSாது, வெதரிSாது!’

‘சரி, வெதரிந்தவன் எங்ஜேக இருப்பான்?’ என்று அவன் காட்பாடிதைS ஒரு வலம் வந்ததுஜேபால 
ஜேவலூதைரயும் ஒரு வலம் வர, அங்ஙனம் வந்தகாதைல ஓர் ஆச்சாரியின் கதைட அவன் கண்ணில் பட, 
புதுமுகஜேம கிதைடத்துவிட்ட பூரிப் ஜேபாடு அவன் அவதைர வெநருங்கி, 'ஐSா, வெபரிSவஜேர! அனு பவத்தில் 
சிறந்தவஜேர! பார்க்காத ஆச்சாரிகதைள வெSல்லாம் பார்த்தவஜேர! இந்தத் திருகுப்பூ வெசய்த ஆச்சாரிதைS 
உமக்குத் வெதரியுமா?’ என்று தன் தைகயிலிருந்த திருகுப் பூதைவக் காட்டிக் ஜேகட்க, அவர் அதைத வாங்கி ஒரு 
முதைறக்கு இரு முதைறSாகத் திருப்பிப் திருப்பிப் பார்த்துவிட்டு, 'இது வள்ளிமதைல ஆச்சாரி 
வெசன்னிமதைல வெசய்த ஜேவதைல!' என்று வெசால்ல, 'அப்படிSா சங்கதி? இந்தாரும், ஐந்து ரூபா!' என்று 
அவரிடம் ஓர் ஐந்து ரூபா ஜேநாட்தைட எடுத்து நீட்டிவிட்டு, அவன் உடஜேன வள்ளிமதைலக்குச் 
வெசல்வானாயினன்.

அங்ஜேக வெசன்னிமதைல ஆச்சாரிதைSக் கண்டு, 'இந்தத் திருகுப்பூ நீங்கள் வெசய்ததுதாஜேன?' என்று பிரபாகர் 
ஜேகட்க, 'ஆமாம், நான்தான் வெசய்ஜேதன்!' என்று அவர் வெசால்ல, ‘Sாருக்குச் வெசய்து வெகாடுத்தீர்கள் என்று 
வெகாஞ்சம் வெசால்ல முடியுமா?’ என்று அவன் பின்னும் ஜேகட்க, 'வெகாஞ்சம் என்ன, நிதைறSஜேவ 
வெசால்கிஜேறஜேன! இது தன் தங்தைகக்காக அண்ணன் வெசய்து வெகாடுத்த திருகுப்பூ!' என்று அவர் பின்னும் 
வெசால்ல, ‘Sார் அந்தத் தங்தைக, Sார் அந்த அண்ணன்?’ என்பதாகத்தாஜேன அவன் ஜேகட்க, 'தங்தைக அபSம்; 
அண்ணன் ஆரூரான். அவன் தன் தங்தைகதைSயும் தாதைSயும் இங்ஜேக தவிக்க விட்டுவிட்டு, 'இஜேதா 
இரண்ஜேட வருடத்தில் வந்துவிடுகிஜேறன்!' என்று அந்தமானுக்குப் ஜேபானான்; இருபது வருடங்களாகியும்
திரும்பி வரவில்தைல. அவதைனக் காணாத துக்கத்துடஜேனஜேS அவன் தாய் வெசத்தாள்; தங்தைகக்குக் 
கலிSாணமாகி அவளும் இப்ஜேபாது ஒரு வெபண்தைணப் வெபற்று தைவத்துக்வெகாண்டு, அஜேதா வெதரிகிறஜேத, 
அந்தக் ஜேகாடி வீட்டில்தான் அவனுக்காகக் காத்திருக்கிறாள்!’ என்பதாகத்தாஜேன அவர் வெசால்லி, 
அவர்களுதைடS வீட்தைடயும் அவனுக்குக் காட்ட, 'அந்தப் வெபண்ணின் வெபSர் என்னவெவன்று வெதரியுமா 
உங்களுக்கு?’ என்று அவன் ஜேகட்க, ‘வெதரியுஜேம, தீபநாSகி!' என்று அவர் வெசால்ல, ‘இந்தாருங்கள், ரூபா 
பத்து!’ என்று அவரிடம் பத்து ரூபா ஜேநாட்வெடான்தைற எடுத்துப் படுகுஷியுடன் நீட்டிவிட்டு, அவன் 
கதைடத் வெதருதைவ ஜேநாக்கி அவசர அவசரமாகச் வெசல்வானாயினன்.

அங்ஜேக அந்தமானிலிருந்து அப்ஜேபாதுதான் திரும்பிS அண்ணன்ஜேபால் அவன் தன் உடன் பிறவாத் 
தங்தைகக்கும், அவள் தனக்காகப் வெபற்று தைவத்திருக்கும் மகளுக்கும் பழம், பலகாரம், துணி, மணி 
எல்லாம் வாங்கிக்வெகாண்டு வந்து, 'அபSம்! அம்மா, அபSம்!’ என்று ஆச்சாரி காட்டிS ஜேகாடி வீட்டுக் 
கததைவத் தட்ட, ‘Sார் அது?’ என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட வந்து தீபநாSகி கததைவத் திறக்க, 'வாடிSம்மா, 
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தீபநாSகி! என்தைனத் வெதரிகிறதா உனக்கு? நான்தாண்டிSம்மா, உன் மாமன் அம்மா எங்ஜேக 
ஜேபாய்விட்டாள்? என்று உறவுமுதைற வெகாண்டாடிக்வெகாண்ஜேட அவன் உள்ஜேள நுதைழவானாயினன்.

அதற்குள் அடுக்கதைளயிலிருந்த அபSம் அவனுதைடS குரதைலக் ஜேகட்டு வெவளிஜேS வர, 'என்ன தங்கச்சி, 
என்தைன மறந்து விட்டாSா?' என்று அவன் அவதைளக் ஜேகட்க, ‘Sார் நீங்கள்?’ என்று அவள் குழம்ப, 
'நான்தான் ஆரூரான்; உன் அருதைம அண்ணன். அந்தமானுக்குப் ஜேபாயிருந்ஜேதன், இல்தைலSா? இருபது 
வருடங்களுக்குப் பிறகு இப்ஜேபாது தான் திரும்பி வருகிஜேறன்!’ என்று அவன் அளக்க, அவள் அதைத 
அப்படிஜேS நம்பித் தன் தைகயிலிருந்த ஏனம் தன்னுதைடS தைகதைS விட்டு நழுவுவதுகூடத் வெதரிSாமல், 
‘அண்ணா! அம்மா உன்தைனப் பார்க்காமஜேல கண்தைன மூடிவிட்டார்கஜேள, அண்ணா!’ என்று ஓஜேடாடியும் 
வெசன்று அவதைனக் கட்டிப் பிடித்துக்வெகாண்டு கண்ணீர் வடிப்பாளாயினள்.

அப்புறம் என்ன, அந்தத் தீபநாSகிதைSக் வெகாண்டு வந்து ஜேகாபியிடம் ஜேசர்ப்பது அப்படிவெSான்றும் 
கஷ்டமாயில்தைல அவனுக்கு; ‘எல்ஜேலாதைரயும்ஜேபால இவதைள நான் கலிSாணம் வெசய்துவெகாண்டால் 
என்ன நடக்கும் இரண்டு பிள்தைளகள் பிறக்கும்; அவ்வளவுதான்! அதைதவிட இவள் இருக்கும் வெகாள்தைள
அழகுக்கு இவதைள சினிமாவில் ஜேசர்த்துவிட்டால் இப்படி ஆகிவிடலாம், அப்படி ஆகி விடலாம்!’ 
என்று அவன் அபSத்துக்கு ஆதைச காட்ட, 'இனி என் இஷ்டம் என்ன அண்ணா இருக்கிறது? உன் 
இஷ்டம், அவள் இஷ்டம்!’ என்று அவள் ஒதுங்க, ‘இனி நீ தீபநாSகி இல்தைல 'தீபஸ்ரீ!' என்று அந்தத் 
தீபஸ்ரீதைS அதைழத்துக் வெகாண்டு அவன் அக்கணஜேம ஜேகாலிவுட்டுக்குத் திரும்புவானாயினன்.

வழியில், 'ஒரு ஜேவடிக்தைக வெசய்கிறாSா?' என்று அவன் தீபஸ்ரீதைSக் ஜேகட்க, ‘என்ன ஜேவடிக்தைக வெசய்S 
ஜேவண்டும், மாமா?' என்று அவள் அவதைனக் கடாவ, 'ஜேகாலிவுட்டில் 'ஜேகாபதி, ஜேகாபதி' என்று ஒரு 
படாதிபதி இருக்கிறார். என் ஆருயிர் நண்பரான அவருக்கு நான் ஏற்வெகனஜேவ ஒரு கடிதம் 
எழுதியிருக்கிஜேறன், உன்தைன இன்று அதைழத்து வருவதாக அதனால் அவர் உன்தைன அங்ஜேக ஆவஜேலாடு 
எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருப்பார். அந்த ஆவலில் அவர் என்தைனப்பற்றி என்ன நிதைனக்கிறார் என்பதைத 
நான் வெதரிந்துவெகாள்ள ஜேவண்டும்; அதற்காக நீ அவரிடம் ஒரு வெபாய் வெசால்ல ஜேவண்டும்!' என்று 
வெசால்ல, ‘என்ன வெபாய், மாமா?' என்று அவள் அந்த ‘மாமா'தைவ விடாமல் வெசால்லிக் ஜேகட்க, 
‘வரும்ஜேபாது நாம் இருவரும் ஒரு டாக்சி ஜேபசிக்வெகாண்டு வந்ததாகவும், அந்த டாக்சி விபத்துக்குள்ளாகி 
அதில் நான் இறந்துவிட்டதாகவும் நீ அவரிடம் வெசால்ல ஜேவண்டும்!' என்று அவன் வெசால்ல, ‘அது 
நி5மாகஜேவ நடந்துவிடக் கூடாஜேத, மாமா!’ என்று அவள் நடுங்க, 'தைபத்திSஜேம! இதற்வெகல்லாம் நீ 
இப்படி பSந்துவிடக் கூடாது; இதைத விடப் பSங்கரங்கவெளல்லாம சினிமா உலகில் நடக்கும். 
அதற்வெகல்லாம் நீ இப்ஜேபாஜேத தSாராகிவிட ஜேவண்டும்!' என்று அவன் அவதைளத் தட்டிக் வெகாடுக்க, 
‘அப்படிஜேS வெசய்கிஜேறன் மாமா!’ என்று அவள் வெசப்புவாளாயினள்.

ஜேகாலிவுட் வந்தது; ‘ஜேகாபதி பிக்சர்'ஸும் வந்தது. தீபஸ்ரீயுடன் அங்ஜேக வந்த பிரபாகர் அவதைள மட்டும் 
உள்ஜேள அனுப்பிவிட்டுத் தான் வராந்தாவில் மதைறந்து நிற்க, ஜேகாபதிதைSக் கண்ட தீபஸ்ரீ, 
'பிருந்தாவானம் எக்ஸ்பிரஸில் தன்தைனப் பார்த்து, ‘குழந்தைதயின் வெபSர் என்ன?’ என்று 
குதைழந்தவரல்லவா இவர்!' என்று பிரமிக்க, 'நீ நிதைனப்பது சரிதான்! அவன் இவஜேனதான்!' என்று அவர் 
தம் சினிமா வாதைட'ஜேSாடு அவதைள விழுங்கிவிடுபவர்ஜேபால் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 
'என்னுடன் வந்தவர் பாவம், வழியில் டாக்சி விபத்துக்குள்ளாகி வாதைSப் பிளந்துவிட்டார்!’ என்று 
அவர் அவதைனப் பற்றிக் ஜேகட்காவிட்டாலும், அவஜேள அவதைனப் பற்றி அவரிடம் மறக்காமல் வெசால்ல, 
'அவன் ஜேபானால் இன்வெனாருவன்; நீ வா, நாம் குளுகுளு அதைறக்குப் ஜேபாய் குளுகுளு என்று 
இருப்ஜேபாம்!' என்று அவர் அதைதப் வெபாருட்படுத்தாமல் அவதைள ஆதைசயுடன் அதைழக்க, அதைதக் 
ஜேகட்டு வராந்தாவில் இருந்த பிரபாகரின் இதSம் 'டக்'வெகன்று நிற்க, அவன் அப்படிஜேS சுருண்டு கீஜேழ 
விழுந்து ‘ஆத்ம சாந்தி' அதைடவானாயினன்.'

பாதாளசாமி இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்து விட்டு, ‘பிரபாகர் வெசத்ததற்கு Sார் காரணம்? அவனா, 
ஜேகாபிSா?' என்று விக்கிரமாதித்ததைரக் ஜேகட்க, அவர் ஜேவண்டுவெமன்ஜேற ஜேபசா நிருபதைர ஒரு கண்ணால் 
பார்த்தபடி, ‘பிரபாகர்தான்!’ என்று இன்வெனாரு கண்ணால் பாதாளசாமிதைSப் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட 
வெசால்ல, அதைதக் ஜேகட்ட ஜேபசா நிருபர் தன்தைன மீறிS அதிர்ச்சிக்குள்ளாகி, ‘இல்தைலயில்தைல; அவன் 
வெசத்ததற்கு அந்த நன்றி வெகட்ட ஜேகாபிதான் காரணம்!’ என்று ஆஜேவசத்துடன் கத்த, ‘ஜேபசிவிட்டார்! ஜேபசா
நிருபர் ஜேபசிவிட்டார்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்லி, அந்தப் ஜேபசும் நிருபதைர 
ஜேபசும் ஜேதாழருடன் அனுப்பி தைவப்பாராயினர்."
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ஐந்தாவது மாடியின் ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான மஜேனான் மணி இந்தப் 'ஜேபசா நிருபர் கதைத'தைSச் வெசால்லி 
முடித்து விட்டு, “நாதைளக்கு வாருங்கள்; ஆறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஜேமாகனா வெசால்லும் கதைததைSக்
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…
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6. ஆறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

ஜேமாகனா வெசான்ன கலிSாணமாகாத கலிSவெபருமாள் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் மாதைல எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் ஊட்டியில் உலா வந்துவெகாண்டிருந்த 
காதைல, அவருக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் வெநற்றியில் திருமண்ணுடன் ‘உங்கதைளப் பார்க்கத்தான் அடிஜேSன் 
வந்துவெகாண்டிருக்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட ஒரு வெபரிSவர் விSர்க்க விறுவிறுக்க வந்து 
நிற்க, ‘Sார் நீங்கள், என்ன ஜேசதி?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, 'உட்காருங்கள், 
வெசால்கிஜேறன்!' என்ற அவதைர உட்கார தைவத்து, தாமும் உட்கார்ந்து திருமண்காரர் வெசான்னதாவது:

‘உSர்தரப் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றின் ததைலதைம ஆசிரிSன் நான்; வெபSர் பள்ளிவெகாண்டான். அதனால் 
பள்ளிக் கூடத்துக்கு வந்ததும் அடிஜேSன் பள்ளி வெகாள்ள ஆரம்பித்து விடுஜேவஜேனா என்று நீங்கள் தவறாக 
நிதைனத்துவிடக் கூடாது, அடிஜேSனுக்கு வீட்டிலும் தூக்கம் வருவது கிதைடSாது; பள்ளிக்கூடத்திலும் 
தூக்கம் வருவது கிதைடSாது. காரணம். என் ஒஜேர மகன் கலிSவெபருமாதைளப் பற்றிS கவதைலதான்!’ என்று
அந்த 'அடிஜேSன்' தம் வெநற்றி விSர்தைவதைS நிலத்தில் விழ வெவாட்டாமல் துதைடத்துக்வெகாண்டு ஜேமலும் 
வெசால்லலுற்றார்:

‘எஸ். எஸ். எல். ஸி. பரீட்தைசதைS ஏழாவது முதைறSாக எழுதிS பின்னும் ஜேதால்வியுற்ற என் திருமகதைன, 
'இன்னும் எத்ததைன முதைற இப்படி எழுதுவதாக உத்ஜேதசம்? எதற்கும் ஓர் எல்தைல ஜேவண்டாமா?’ என்று 
நான் ஜேகட்க, ‘இதுகூடவா அப்பா உங்களுக்குத் வெதரிSாது? அதற்கு இப்ஜேபாது எல்தைல என்று எதுவும் 
இல்தைலSாம்; Sார் ஜேவண்டுமானாலும் எத்ததைன முதைற ஜேவண்டுமானாலும் எழுதலாமாம்!' என்று 
அவன் எனக்குத் வெதரிSாத எதைதஜேSா ஒன்தைறச் வெசால்வது ஜேபால் வெசால்ல, 'அதைதக் ஜேகட்கவில்தைலSடா,
மண்டு! நீ அந்த எஸ். எஸ். எல். ஸி. தைSSாவது காலத்ஜேதாடு எழுதிப் பாஸ் பண்ணினால்தாஜேன 
என்தைனப்ஜேபால ஒரு வாத்திSாராகவாவது வந்துத் வெதாதைலSலாம்?’ என்று நான் அவன் ஜேமல் எரிந்து 
விழ, 'நான் ஏன் அப்பா வாத்திSாராக ஜேவண்டும்? எனக்குத்தான் வீட்டிஜேலஜேS தூக்கம் வருகிறஜேத!' 
என்று அவன் வெசால்ல, எனக்கு வந்த ஆத்திரத்தில் நான் என்தைன மறந்து, 'சாப்பிட்டவுடஜேன 
பள்ளிக்கூடத்துக்குப் ஜேபானால் தூக்கம் வராமல் ஜேவறு என்னடா வரும்?’ என்று அவன் கன்னத்தில் ஒரு 
தட்டு தட்ட, அதற்காக அவன் ஜேகாபித்துக் வெகாண்டு வீட்தைட விட்ஜேட ஓடிப் ஜேபாவா னாயினன்.

ஒரு நாள் ஆயிற்று; இரண்டு நாள் ஆயிற்று. மூன்றாவது நாள் காதைல வதைர நான் அவதைனத் 'ஜேதடு, ஜேதடு’ 
என்று ஜேதடுவதும், தினசரிப் பத்திரிதைககதைளக் கண்டால் பரபரப்புடன் எடுத்துப் புரட்டிப் பார்ப்பதுமாக 
இருந்ஜேதன். அவனும் கிதைடக்கவில்தைல; அவன் ரயிலின் முன்னால் விழுந்தான் என்ஜேறா, லாரியின் 
முன்னால் விழுந்தான் என்ஜேறா நான் பார்த்த பத்திரிதைககளில் அவதைனப் பற்றிS வெசய்தியும் வரவில்தைல.
நான்காவது நான் காதைல; ‘வெமய்வழித் வெதாண்ட'தைரப் ஜேபால் ஆரஞ்சு வண்ணத் ததைலப்பாதைகயுடன் 
காட்சிSளித்த ஒருவன் என்தைனத் ஜேதடி வந்தான். 'நீங்கள்தாஜேன பள்ளி வெகாண்டான்?' என்று என்தைனக் 
ஜேகட்டான். ‘அடிஜேSன்தான்!' என்ஜேறன் நான். ‘இந்தாருங்கள்!’ என்று அவன் என்னிடம் ஒரு கடிதத்ததைதக்
வெகாடுத்தான். அதில் கண்டிருந்ததாவது:

'ஜேபாலீசாருக்கு; என் மரணத்துக்கு நாஜேனா, என் தாSாஜேரா காரணமல்ல; எஸ். எஸ். எல். சி பரீட்தைசயும் 
என் அப்பாவும்தான் காரணம். ஒழிக, என் அப்பா! ஒழிக, எஸ். எஸ். எல். ஸி. பரீட்தைச!

இப்படிக்கு,

கலிSவெபருமாள்.'

இந்தக் கடிதத்தைதப் படித்ததும் 'ஐஜேSா, மகஜேன!' என்று நான் அலறிக் வெகாண்ஜேட கீஜேழ சாSப் ஜேபாக, 
ஆரஞ்சு வண்ணத் ததைலப்பாதைகக்காரன் அடிஜேSதைனத் தாங்கிப் பிடித்து, ‘கவதைலப்படாதீர்கள்! உங்கள் 
மகனுக்கு ஒன்றுமில்தைல; வெசளக்கிSமாகஜேவ இருக்கிறார்!' என்று அபSம் அளிக்க, 'எங்ஜேக, எங்ஜேக.' 
என்று நான் துடிக்க, 'இங்ஜேக, இங்ஜேக!' என்று அவன் என்தைன எங்ஜேகஜேSா அதைழத்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாவானாயினன்.
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வழியில், 'நீ Sாரப்பா? எங்ஜேக இருக்கிறாய்? அவதைன எங்ஜேக பார்த்தாய்?’ என்று நான் அந்தப் 
பிள்தைளSாண்டாதைன விசாரிக்க, ‘நான் ஒரு புகழ் வெபற்ற எல். டி.சி. அதாகப் பட்டது, ‘அஸிஸ்வெடண்ட்' 
என்று வெசால்லா நின்ற ஜேலாSர் டிவிஷன் கிளார்க்கு; வெபSர் கனகம். அடுத்த வெதருவில் குடியிருக்கிஜேறன். 
ஜேநற்று மாதைல நான் ஆபீஸிலிருந்து வீட்டுக்கு ஏரிக் கதைர வழிSாக வந்து வெகாண்டிருந்தஜேபாது ஏஜேதா 
‘சலசல'வெவன்று சத்தம் ஜேகட்டது. சுற்று முற்றும் பார்த்ஜேதன்; எனக்கு அருகிலிருந்த ஒரு மரத்தின்ஜேமல் 
உங்கள் மகன் உட்கார்ந்து 'திருதிரு'வெவன்று விழித்துக் வெகாண்டிருந்தார். 'ஜேபஜேSா, பிசாஜேசா?' என்று நான் 
அவதைரக் கண்டு பSப்பட, அவர் என்தைனக் கண்டு பSந்து சட்வெடன்று கீஜேழ குதித்தார். குதித்த மனுஷன் 
ஜேநராகத் ததைரக்கு வரவில்தைல; கழுத்தில் மாட்டிS கயிற்று வதைளSத்துடன் மரத்திஜேலஜேS வெதாங்கினார். 
'அடப் பாவஜேம! இவர் தூக்குப் ஜேபாட்டுக் வெகாள்ள வந்த மனுஷன் ஜேபாலிருக்கிறஜேத?' என்று நான் ஓடிப் 
ஜேபாய் அவர் கழுத்திலிருந்த கயிற்தைறக் கழற்ற, ‘என்தைன விடு, விடு என்தைன!' என்று அவர் குதிக்க, 
‘வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள்' என்று நான் 'அந்தக் கயிற்று வதைளSம் அவருதைடS கழுத்தைத ஏன் அதுவதைர 
இறுக்காமல் இருந்தது?’ என்று கவனிக்க, அதிலிருந்த முடி சுருக்கு முடிSாவிட்டதால் வெகட்டி 
முடிSாயிருக்கஜேவ, ‘என்ன ஆளய்Sா, நீர்! சுருக்கு முடிகூடப் ஜேபாடத் வெதரிSாமலா தூக்குப் ஜேபாட்டுக் 
வெகாள்ள வந்துவிட்டீர்?’ என்று நான் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட அந்த முடிதைS அவிழ்த்து, அதற்குப் பதிலாக 
மரத்திலிருந்து கீஜேழ குதித்ததும் கழுத்தைத ஒஜேர இறுக்காக இறுக்கக்கூடிS 'ஏ ஒன்’ சுருக்கு முடிSாகப் 
ஜேபாட்டு, 'ஏஜேதா என்னாலான உதவி; இந்தாருங்கள்!’ என்று அவரிடம் வெகாடுக்க, வெகாஞ்ச ஜேநரத்துக்கு 
முன்னால் ‘என்தைன விடு, விடு என்தைன!' என்று குதித்தவர் இப்ஜேபாது அதைதப் பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு, 
'எதற்கு?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட என்தைனப் பார்த்து ‘விழி, விழி' என்று விழிக்க, 'தூக்குப் ஜேபாட்டுக் 
வெகாள்ள!' என்று நான் விளக்க, ‘ஊஹும், உன்தைனப் பார்த்த பிறகு எனக்குத் தூக்குப் ஜேபாட்டுக் 
வெகாள்ளஜேவ ஜேதான்றவில்தைல!' என்று அவர் இளிக்க, ‘ஏன்?' என்று நான் பின்னும் ஜேகட்க, ‘வாழ ஆதைச 
வந்துவிட்டது எனக்கு!' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவர் தம் சட்தைடப் தைபயிலிருந்த ஒரு கடிதத்தைத 
எடுத்துக் கிழித்வெதறிSப் ஜேபாவாராயினர். சட்வெடன்று பாய்ந்து நான் அதைதத் தடுத்து, அந்தக் கடிதத்தைத 
அவரிடமிருந்து பிடுங்கி என்னவெவன்று பார்க்க, 'ஐஜேSா, அதைதப் ஜேபாலீசாரிடம் வெகாடுத்துவிடாஜேத! 
அவர்கள் என்தைனக் வெகாண்டு ஜேபாய்க் குற்றவாளிக் கூண்டில் நிறுத்தி விடுவார்கள்!’ என்று அவர் கத்த, 
'இல்தைலயில்தைல; திருமகதைனக் காணாமல் வெதருத் வெதருவாய்ச் சுற்றிக் வெகாண்டிருக்கும் உங்கள் 
அப்பாவிடம்தான் இதைத நான் காட்டப்ஜேபாகிஜேறன்!' என்று நான் அந்தக் கடிதத்தைத எடுத்துக்வெகாண்டு 
இங்ஜேக வந்ஜேதன்!' என்று அவன் வெசால்ல, 'தக்க சமSத்தில் வந்து என் மகதைனத் தடுத்தாட் 
வெகாண்டஉனக்கு நான் என்ன தைகம்மாறு வெசய்Sப் ஜேபாகிஜேறன்?' என்று நான் அவதைன அப்படிஜேS 
தழுவிக்வெகாள்ளப் ஜேபாக, அவன் சட்வெடன்று விலகி, ‘வெசான்னஜேத ஜேபாதும், வெசான்னஜேத ஜேபாதும்' என்று 
அவசர அவசரமாக அருகிலிருந்த ஒரு சிறு வீட்டுக்குள் நுதைழவானாயினன்.

அவதைனத் வெதாடர்ந்து உள்ஜேள நுதைழந்த நான், 'எங்ஜேக இருக்கிறான் என் மகன், எங்ஜேக இருக்கிறான் என் 
மகன்?' என்று ஆவஜேல உருவாய் அவதைனத் ஜேதட, 'இஜேதா இருக்கிறார் உங்கள் மகன், இஜேதா இருக்கிறார் 
உங்கள் மகன்!' என்று அவன் அன்ஜேப உருவாய் அடுக்கதைளதைSக் காட்ட, அங்ஜேக பாவி மகன் கரண்டியும்
தைகயுமாக உட்கார்ந்து, சதைமSல் வெசய்து வெகாண்டிருப்பானாயினன்.

‘ஏண்டா, பாவி! கதைடசியில் இந்த ஜேவதைலக்கா வந்து விட்டாய்?' என்று நான் அவதைன வயிவெறரிந்து 
ஜேகட்க, ‘என்ன குதைறச்சல் அப்பா, இந்த ஜேவதைலக்கு? வாத்திSார் ஜேவதைலதைSவிட இது நல்ல 
ஜேவதைலSாச்ஜேச!' என்று அவன் மனம் குளிர்ந்து வெசால்ல, 'ஆமாண்டா, வரும்படிகூட இப்வெபாவெதல்லாம் 
வாத்திSாதைரவிட சதைமSற்காரனுக்குத்தான் அதிகமாயிருக்கிறது!’ என்று நானும் வெசால்லிவிட்டு, 
‘வாடா, ஜேபாஜேவாம்!' என்ஜேறன். 'எங்ஜேக?’ என்றான்; ‘வீட்டுக்கு!' என்ஜேறன். 'எதற்கு?' என்றான்; 'இது 
என்ன ஜேகள்வி? உனக்கு ஒரு கலிSாணத்தைதSாவது பண்ணி தைவத்து, நான் என்னுதைடS கடதைனத் 
தீர்த்துக்வெகாள்கிஜேறன், வாடா!’ என்று நான் அவதைன அதைழக்க, 'சரி, வெபண்தைணப் பாருங்கள்; 
வருகிஜேறன்!' என்று அவன் வெசால்ல, ‘அதுவதைர?' என்று நான் ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, 'இவருக்கு 
உதவிSாக நான் இங்ஜேக இருக்கப் ஜேபாகிஜேறன், அப்பா!’ என்று அவன் தன்னுடன் இருந்த 'வெமய்வழித் 
வெதாண்ட'தைர எனக்குக் காட்ட, ‘ஏன், இவருக்கு உதவிSாக இங்ஜேக ஜேவறு Sாரும் இல்தைலSா?' என்று 
நான் ஜேகட்க, ஆபீசிலிருந்து சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்தால், ‘ஏன் சீக்கிரமாக வந்தாய்?' என்று ஜேகட்கவும், 
ஜேநரம் கழித்து வந்தால், ‘ஏன் ஜேநரம் கழித்து வந்தாய்?' என்று ஜேகட்கவும் ஒஜேர ஒரு பாட்டி இவருக்குத் 
துதைணSாக இங்ஜேக இருந்தாளாம். 'அவளுதைடS வெதாண வெதாணப்பிலிருந்து தப்ப என்னடா வழி?' 
என்று இவர் ஜேSாசித்துக் வெகாண்டிருக்குங்காதைலயில் அவள், ‘நான் கண்தைண மூடுவதற்குள் காசி, 
ராஜேமஸ்வரத்துக்குப் ஜேபாக ஜேவண்டும்' என்று வெசால்ல, 'அதுதான் சரிSான சந்தர்ப்பம்!' என்று இவர் 
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அவதைளச் சந்ஜேதாஷமாக ஒரு 'டூரிஸ்ட் பஸ்'ஸில் ஏற்றிவிட, 'அங்ஜேகஜேS கண்தைண மூடி விட்டால் 
இன்னும் விஜேசஷம்!’ என்று அவளும் சந்ஜேதாஷமாகச் வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாய்விட்டாளாம்!' என்று 
அவன் வெசால்ல, 'அப்படிSானால் இவதைரயும் ஜேவண்டுமானால் அதைழத்துக்வெகாண்டு நீ நம் வீட்டு 
மாடிSதைறக்கு வந்துவிடு; இவர் இங்ஜேக வெகாடுக்கும் வாடதைகதைS அங்ஜேகயும் வெகாடுத்தால் ஜேபாதும்!' 
என்று நான் வெசால்ல, 'சரி' என்று இருவரும் எங்கள் வீட்டு மாடிSதைறக்ஜேக வந்து ஜேசருவாராயினர்.

‘இதற்கு ஜேமல் அவதைனத் தனிSாக விட்டு தைவக்கக் கூடாது!’ என்று நான் அவனுக்குத் தினம் ஒரு 
வெபண்ணாய்ப் பார்க்க, நான் பார்த்த பின் வெபண் வீட்டாரும் வந்து அவதைனப் பார்க்க, எங்கள் வீட்டில் 
‘கலிSாணக்கதைள’ கட்டுவதாயிற்று.

கட்டி என்ன பிரஜேSாசனம்? இதுவதைர ஒரு வெபண்ணும் அவனுக்குக் குதிரவில்தைல; அப்படிஜேS 
குதிர்ந்தாலும் கதைடசி நிமிடத்தில் எதைதSாவது வெசால்லி வெவட்டிக் வெகாண்டு ஜேபாய்விடுகிறார்கள். 
'இதற்கு என்ன விஜேமாசனம்?' என்று நான் ஜேSாசித்துக் வெகாண்டிருக்தைகயில் உங்கள் நிதைனவு 
அடிஜேSனுக்கு வந்தது; ஒஜேடாடி வந்ஜேதன்!’ என்று பள்ளி வெகாண்டான் பள்ளி வெகாள்ளாமல் தன் கதைததைS
வெசால்லி முடிப்பாராயினர்.

எல்லாவற்தைறயும் வெபாறுதைமயுடனும், தமக்ஜேக உரிS புன்னதைகயுடனும் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த 
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர், ‘வாருங்கள், ஜேபாஜேவாம்!' என்று வாத்திSாதைர அதைழக்க, 'எங்ஜேக?’ என்று 
வாத்திSாராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, 'உங்கள் வீட்டுக்குத்தான்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அங்ஜேக 
என்ன இருக்கிறது?’ என்று வாத்திSார் பின்னும் ஜேகட்க, 'அங்ஜேகதான் விஜேமாசனம் இருக்கிறது ஐSா, 
அங்ஜேகதான் விஜேமாசனம் இருக்கிறது!' என்று விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் பின்னும் வெசால்லி அவதைர 
முன்னால் தள்ளி விட்டுவிட்டுப் பின்னால் வெசல்வாராயினர்.

பள்ளிவெகாண்டான் வீட்தைட அதைடந்ததும், 'எங்ஜேக இருக்கிறது அந்த மாடிSதைற?' என்று விக்கிரமாதித்தர்
ஜேகட்க, ‘இஜேதா இருக்கிறது அந்த மாடிSதைற!’ என்று அவர் விக்கிரமாதித்ததைர அதைழத்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாய் அந்த அதைறதைSக் காட்ட, ‘அம்மா கனகம், அம்மா கனகம்' என்று அந்த அதைறக்கு வெவளியிஜேலஜேS 
நின்றபடி விக்கிரமாதித்தர் குரல் வெகாடுக்க, ‘Sார் ஐSா அது, என்தைன ‘அம்மா’ என்று அதைழப்பது?' என்று
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அந்த 'வெமய் வழித் வெதாண்டர்' தன் 'ஆரஞ்சு வண்ணத் ததைலப்பாதைக'தைS ஒரு 
தைகSால் அழுத்திப் பிடித்துக் வெகாண்ஜேட வெவளிஜேS வர, ‘நான்தான் அம்மா, விக்கிரமாதித்தன்! என்தைனத் 
வெதரிSாதா, உனக்கு?' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட விக்கிரமாதித்தர் அந்தத் வெதாண்டரின் 
ததைலப்பாதைகதைSத் தம் தைகSால் எடுக்க, அதிலிருந்து விடுபட்ட பின்னல் சாட்தைடஜேபால் நீண்டு 
வெதாண்டரின் முழங்கால் வதைர வெதாங்க, ‘இப்படி ஒரு வெபண்தைணத் தனக்குப் பக்கத்தில் 
தைவத்துக்வெகாண்டு எந்தப் பிள்தைளSாண்டானாவது இன்வெனாரு வெபண்தைண ஏவெறடுத்துப் பார்ப்பானா? 
அதிலும் ‘உன்தைனப் பார்த்த பின் எனக்குத் தூக்குப் ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளத் ஜேதான்றவில்தைல; வாழ ஆதைச 
வந்துவிட்டது!’ என்று வெசால்லிவிட்டு?' என்பதாகத்தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் பள்ளி வெகாண்டாதைனப் 
பார்த்துக் ஜேகட்க, ‘பார்க்கமாட்டான்; ‘சூடிக் வெகாடுத்த சுடர்க்வெகாடி' ஜேபால் இருக்கும் இவதைளப் 
பார்த்துவிட்டு இன்வெனாரு வெபண்தைண எவனும் பார்க்க மாட்டான்!’ என்று அவர் வெசால்லிவிட்டு, 
‘இப்வெபாழுதுதான் எனக்குத் வெதரிகிறது, இவன் ஏன் கரண்டிதைSக் தைகயில் பிடித்தான் என்று! இவள் 
ஆபீஸுக்குப் ஜேபாய் விட்டால் அடுப்பங்கதைரதைSக் கவனிக்க ஆள் ஜேவண்டுஜேமா, இல்தைலஜேSா? அந்தப் 
பணிதைS இவன் இப்ஜேபாஜேத தன் சிரஜேமற் வெகாண்டுவிட்டான் ஜேபாலிருக்கிறது!’ என்பதாகத் தாஜேன 
அவர் ஜேமலும் வெசால்லி விSக்க, ‘தம்பி, கலிSவெபருமாஜேன! இந்த விஷSத்தைத ஏண்டா நீ உன் 
அப்பாவிடம் முன்னாஜேலஜேS வெசால்லியிருக்கக் கூடாது?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'நான் ஒரு 5ாதி,
இவள் ஒரு 5ாதி! அதனால்தான் இவர் என்ன வெசால்வாஜேரா, என்னஜேவா என்று பSந்து வெசால்லவில்தைல!'
என்று அவன் பSப்படாமல் வெசால்ல, விக்கிரமாதித்தர் பள்ளிவெகாண்டான் பக்கம் திரும்பி 'அதற்காக 
நீங்கள் ஜேSாசிக்காதீர்கள்; இது கலப்பு யுகம்; 'கலப்பு உரம், கலப்பு விதைத’ என்பதுஜேபால் 'கலப்புக் 
கலிSாண'மும் வந்துவிட்டது. அதனால் 5ாதி ஜேபாகிறஜேதா இல்தைலஜேSா, நாள் நட்சத்திரம் பார்த்தாலும் 
பார்க்கவில்தைல என்று வெசால்லிக் வெகாண்டு, நீங்கள் சீக்கிரஜேம இவர்களுதைடS கலிSாணத்தைத 'உனக்கு 
நான் சாட்சி, எனக்கு நீ சாட்சி!' என்ற முதைறயில் ‘சீர்திருத்தக் கலிSாண'மாக நடத்தி முடித்துவிடுங்கள்; 
கட்டாSம் தங்கப் பதக்கம் கிதைடக்கும்!' என்று வெசால்ல, 'அதைதவிட இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜேவதைல 
கிதைடக்காதா?’ என்று அவர் வெபருமூச்சு விட, ‘இவளுக்கு ஜேவதைல இருக்கும்ஜேபாது எனக்கு ஏன் அப்பா 
ஜேவதைல? இருக்கஜேவ இருக்கிறது அடுப்பு!' என்று கலிSவெபருமாள் அக்கணஜேம அந்த இடத்தைத விட்டுச் 
வெசன்று அதைணந்து ஜேபான அடுப்தைப ‘ஊது, ஊது’ என்று ஊதுவானாயினன்.”
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ஆறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான ஜேமாகனா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு 
வாருங்கள்; ஏழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான எழிலரசி வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, “ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா5னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு. என்றவாறு.......
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7 . ஏழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

எழிலரசி வெசான்ன 'ஜிம்கானா ஜில்' கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! எப்ஜேபாதும் கலகலப்பாயிருக்கும் பாதாளசாமி ஒரு நாள் வாடிS முகத்துடன் 
‘உம்'வெமன்று உட்கார்ந்திருக்க, ‘ஏன் ஒரு மாதிரிSாயிருக்கிறாய்? ஊரிலிருக்கும் உன் மதைனவிதைS 
நிதைனத்துக் வெகாண்டு விட்டாSா, என்ன?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 
'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு இருந்ததுஜேபால் எனக்கும் ஒரு சகுனி மாமா 
உண்டு. அவருதைடS வாSாடிப் வெபண்தைண நான் கலிSாணம் வெசய்து வெகாள்ளவில்தைல என்பதற்காக 
அவருக்கு என்ஜேமல் ஜேகாபம். அவர் இப்ஜேபாது வெசன்தைனக்கு வந்திருக்கிறாராம்; என் மதைனவி 
எழுதியிருக்கிறாள். அந்தக் குடிவெகடுத்த மனுஷன் நான் அங்ஜேக ஜேபாவதற்குள் என் குடிதைS என்ன 
வெசய்வாஜேரா, என்னஜேவா என்று எனக்கு ஒஜேர கவதைலSாயிருக்கிறது! என்று அவன் வெசால்ல, 'கவதைலப் 
படாஜேத, நாதைளக்ஜேக நாம் வெசன்தைனக்குப் ஜேபாய்விடுஜேவாம்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் அவனுக்குச் 
சமாதானம் வெசால்ல, அது காதைல, 'நல்ல ஜேவதைள! எங்கள் நாடகத்தைத இன்ஜேற அரங்ஜேகற்றிஜேனாஜேம, 
அதைதச் வெசால்லுங்கள்!’ என்று வெசப்பிக்வெகாண்ஜேட சாட்சாத் சகுனி மாமதைவப்ஜேபால் காட்சிSளித்த 
ஒருவர் அங்ஜேக வர, அவதைரப் பார்த்த பாதாளசாமி அப்படிஜேS அசந்து ஜேபாய் நிற்க, வந்தவர் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்ததைர வணங்கி, 'உங்கதைள எனக்குத் வெதரியும்; என்தைனத்தான் உங்களுக்குத் வெதரிSாது!’ 
என்று ஏஜேதா வெசால்ல ஆரம்பிக்க, ‘ஏன் வெதரிSாது, நன்றாய்த் வெதரிகிறஜேத! நீங்கள்தாஜேன சாட்சாத் சகுனி 
மாமா?' என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'ஆமாம்; ஆனால் இதுவதைர நான் 
SாருதைடS குடிதைSயும் வெகடுத்தது கிதைடSாது!’ என்று வந்தவரும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட வெசால்லிவிட்டு, 
'இந்த அநிSாSத்தைதக் ஜேகளுங்கள்; இவ்வூர் நாடக சதைபவெSான்றின் காரிSதரிசி நான். எங்களுதைடS 
முதல் நாடகமாகப் 'பாஞ்சாலி சபத'த்தைத இன்று நாங்கள் அரங்ஜேகற்றியிருக்கிஜேறாம். அதில் எனக்குச் 
சகுனி ஜேவடம். கதைதப்படி நான் துரிஜேSாதனனுக்குப் பக்கத்தில்தான் இருக்கிஜேறன். இருந்து என்ன 
வெசய்S? தருமர் ஜேவடம் தாங்கியிருக்கும் சதைபத் ததைலவர் எங்கஜேளாடு சூதாடித் திவெரளபதிதைSத் ஜேதாற்க 
மாட்ஜேடன் என்கிறார்; அப்படிஜேS ஆடினாலும் அவர் எங்கதைள வெவன்று விடுகிறார். இதனால் அங்ஜேக 
ஏகப்பட்ட சிக்கல்! ஒரு பக்கம் துச்சாதனன் ஜேவடம் தரித்த துதைணத் ததைலவர் வெவறி பிடித்தவர் ஜேபால் 
மீதைசதைS உருவி விட்டுக்வெகாண்டு நின்று, 'தருமர் சூதாட்டத்தில் திவெரளபதிதைSப் பந்தSமாக தைவத்துத் 
ஜேதாற்கத்தான் ஜேவண்டும்; அவள் துகிதைல நான் உரிSத்தான் ஜேவண்டும்!' என்று துடிSாய்த் துடிக்கிறார்; 
இன்வெனாரு பக்கம் கிருஷ்ணன் ஜேவடம் தரித்த துதைணக் காரிSதரிசி மந்தகாசச் சிரிப்புடன் நின்று, 
'உரிந்தால் உரிந்து வெகாள்; அவள் மானத்தைத நான் காக்கப் ஜேபாவதில்தைல!' என்று அமுத்தலாகச் 
வெசால்கிறார். திவெரளபதி ஜேவடம் தாங்கிS நடிதைகஜேSா, அவர்கள் மூவதைரயும் ஜேவடிக்தைக பார்த்தபடி 
முகவாய்க்கட்தைடயில் தைக தைவத்துக்வெகாண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறாள். எனக்கு என்ன வெசய்வவெதன்ஜேற 
வெதரிSவில்தைல; ‘இதைடஜேவதைளத் திதைர'தைS இழுத்து விட்டு விட்டு, இங்ஜேக ஓஜேடாடி வந்ஜேதன்!' என்று 
தம் அவல நிதைலதைS அழமாட்டாக் குதைறSாகச் வெசால்லி அழ, 'அப்படிSானால் நீங்கள் நி5ச் சகுனி 
இல்தைலSா?' என்று பாதாளசாமி வாவெSல்லாம் பல்லாய்க் ஜேகட்க, 'நி5ச் சகுனிSாயிருந்தால் தான் 
அவர்கள் எல்ஜேலாருதைடS குடிகதைளயும் நான் எப்வெபாழுஜேதா வெகடுத்திருப்ஜேபஜேன!' என்று 
'வெபாய்ச்சகுனி' தைகதைSச் பிதைசS, 'சரி, வாரும் ஜேபாஜேவாம்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 'சகுனி'தைS முன்னால்
நடக்க விட்டுவிட்டு, அவருக்குப் பின்னால் தாம் நடப்பாராயினர்.

அங்ஜேக ஜேபானதும் திவெரளபதி ஜேவடம் தரித்திருந்த நடிதைகதைSச் சந்தித்து, ‘உங்கள் வெபSர் என்ன, 
அம்மா?' என்று அவர் விசாரிக்க, 'ஜிம்கானா ஜில்லு’ என்று அவள் சற்ஜேற வெநளிந்து வெசால்ல, 'வெபSதைரக் 
ஜேகட்கும்ஜேபாஜேத என் உடம்வெபல்லாம் குளிருகிறஜேத!' என்று தம்தைமSறிSாமல் குலுங்கிS தம் உடம்தைப
அவர் தாஜேம 'ஒரு பிடி' பிடித்து விட்டுக் வெகாள்ள, அவள் ஓர் 'ஐஸ் கிரீம்' சிரிப்புச் சிரித்து, ‘என் வெபSர் 
லலிதகலாதான், ஸார்! நான் ஒரு சினிமாவிஜேல ‘ஜிம்கானா ஜில்லு, நான் வெரளண்டானா லல்லு!' என்று 
‘காவெமடி ஸாங்க்' ஒன்று 'ஸாங்கி'ஜேனன்; அது ஒஜேர ‘பாப்புரல’ராப் ஜேபாச்சு. அதிலிருந்து என் வெபSர் 
'ஜிம்கானா ஜில்' என்று ஆகிவிட்டது, ஸார்!' என்று வெசால்ல, 'ஓஜேஹா, அப்படிSா? தருமர் ஜேவடம் 
தாங்கியிருக்கும் ததைலவர் ஏன் அம்மா, உங்கதைளச் சூதாட்டத்தில் பந்தSமாக தைவத்துத் 
ஜேதாற்கமாட்ஜேடன் என்கிறார்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, 'அவருக்கு என்ஜேமஜேல லவ் 
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ஸார்!’ என்று அவள் பின்னும் வெகாஞ்சம் வெவட்கத்துடன் வெசால்லி, 'வெநளி, வெநளி' என்று வெநளிS, 
'என்னது, என்னது?' என்று விக்கிரமாதித்தர் திதைகக்க, 'அதைதத் தமிழிஜேல வெசான்னா எனக்கு இன்னும் 
வெவட்கமாயிருக்கும், ஸார்! அவருக்கு என்ஜேமஜேல லவ்வு!' என்று அவள் மீண்டும் ஒருமுதைற அதைத 
இங்கிலீஷிஜேலஜேS வெசால்லிவிட்டு, வாய்க்குள் சட்வெடன்று ஆள்காட்டி விரதைல எடுத்து 
தைவத்துக்வெகாண்டு அப்படியும் இப்படியுமாக 'ஆடு, ஆடு’ என்று ஆடுவாளாயினள்.

‘சரி, தருமருக்குத்தான் உங்கள் ஜேமஜேல லவ்; துச்சாதனனுக்கு?'

‘அவருக்கும் என்ஜேமஜேல லவ்தான், ஸார்! ஆனால் அவதைர நான் லவ் பண்ணவில்தைல!'

‘ஏன்?'

‘அவதைரப் பார்த்தாஜேல எனக்குப் பSமாயிருக்கிறது, ஸார்!'

'ஓஜேஹா! கிருஷ்ணன்?'

‘அவர் என்னஜேவா பார்ப்பதற்கு நன்றாய்த்தான் இருக்கிறார். ஆனால் ஒரு வெபண் எத்ததைன ஜேபதைர லவ் 
பண்ண முடியும், ஸார்?'

'அது எனக்குத் வெதரிSாது, அம்மா! சாட்சாத் திவெரளபதி ஐந்து ஜேபதைர லவ் பண்ணதாகச் வெசால்கிறார்கள்!' 
என்ற விக்கிரமாதித்தர், ‘அந்தக் கஷ்டம் உனக்கு ஜேவண்டாம்' என்று அவள் காஜேதாடு காதாக ஏஜேதா 
வெசால்லி விட்டு, 'எங்ஜேக சகுனி?’ என்று திரும்ப, 'இஜேதா இருக்கிஜேறன்!' என்று சகுனி அவருக்கு 
முன்னால் வந்து நிற்பாராயினர்.

‘வெகாண்டு வாருங்கள், அந்த மூன்று காதலர்கதைள!’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 'இஜேதா வெகாண்டு வந்து 
விட்ஜேடன்!' என்று அவர்கள் மூவதைரயும் அக்கணஜேம வெகாண்டு வந்து அங்ஜேக நிறுத்தினார் சகுனி.

‘அந்த நாளில் எப்படிஜேSா, இந்த நாளில் ஒரு வெபண் ஒருவதைரத்தான் காதலிக்க முடியும்; ஒருவதைரத்தான் 
கலிSாணமும் வெசய்துவெகாள்ள முடியும். ஆகஜேவ, நீங்கள் ஒன்று வெசய்யுங்கள். முதலில் இந்த நாடகத்தைத 
எந்தவிதமான சிக்கலும் இன்றி அரங்ஜேகற்றி முடிக்க உதவுங்கள். அதற்குப் பின் உங்கள் மூவரின் 
வெபSர்கதைளயும் மூன்று சீட்டுக்களில் குறித்துக் குலுக்கிப் ஜேபாட்டு, அவற்றில் ஒன்தைற எடுத்துப் 
பார்ப்ஜேபாம். அதில் Sார் வெபSர் வருகிறஜேதா, அந்தப் வெபSதைர உதைடSவருக்கு ஜிம்கானா ஜில் மாதைல 
சூட்டட்டும். என்ன வெசால்கிறீர்கள்?’ என்று அந்த மூவதைரயும் ஜேநாக்கி விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 
‘அதுதான் சரி, அதுதான் சரி!' என்று அவர்கள் அதைத ஆஜேமாதிக்க, அதன்படிஜேS நாடகம் அன்று 
எந்தவிதமான விக்கினமும் இல்லாமல் அரங்ஜேகறி முடிந்தது காண்க..... காண்க...... காண்க.....

அதற்குப்பின் வெசான்னது வெசான்னபடி விக்கிரமாதித்தர் சீட்டு குலுக்கிப் ஜேபாட்டுப் பார்க்க, அதில் தருமர்
வெபSர் வர, ஜிம்கானா ஜில் அவருக்கு ஜில்வெலன்று மாதைல சூட்டி மகிழ, மற்ற இருவரும் ஒருவர் 
முகத்தைத ஒருவர் பார்த்து விழித்துக்வெகாண்ஜேட அந்த இடத்தைத விட்டு வெவளிஜேSறுவாராயினர்.

அவர்கள் ததைல மதைறந்ததும், ‘நல்ல ஜேவதைள, தருமர் வெபSர் வந்ததால் இவள் பிதைழத்தாள்; ஜேவறு 
SாருதைடS வெபSராவது வந்திருந்தால் இவள் என்ன வெசய்திருப்பாள்?' என்று சகுனி ஒரு 'வெடகாமீட்டர்' 
அளவுக்குப் வெபருமூச்சு விட, 'அது எப்படி வரும்? மூன்று சீட்டுக்களிலும் நான் தருமரின் 
வெபSதைரத்தாஜேன எழுதிதைவத்திருந்ஜேதன்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 
'அப்படிSா ஜேசதி? அதைத முன்கூட்டிஜேS இவளுக்கு ரகசிSமாகச் வெசால்லி தைவத்துத்தான் இவதைள நீங்கள்
அதற்கு இணங்க தைவத்தீர்களா?’ என்று சகுனி ஜேகட்க, 'ஜேவறு வழி? இல்லாவிட்டால் உங்கள் நாடகம் 
அரங்ஜேகறி யிருக்காஜேத!' என்று வெசால்லிவிட்டு, விக்கிரமாதித்தர் அவரிடமிருந்து விதைட 
வெபற்றுக்வெகாள்வாராயினர்."

ஏழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான எழிலரசி இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, "நாதைளக்கு 
வாருங்கள்; எட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் வெசளந்தரா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!" என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம் ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா5னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு.....
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8. எட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

வெசளந்தரா வெசான்ன கார்ஜேமாகினியின் கதைத

"ஜேகளாய் ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் காதைல கடற்கதைரச் சாதைல வழிSாக எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் தம்முதைடS 
காரில் தன்னந் தனிSாக வந்துவெகாண்டிருந்தகாதைல, கன்னி ஒருத்தி ஓஜேடாடியும் வந்து காதைர நிறுத்தச் 
வெசால்ல, அவர் நிறுத்தி, ‘என்ன ஜேவணும், உங்களுக்கு?' என்று விசாரிக்க, ‘ஒன்றுமில்தைல; இன்று காதைல 
பத்து மணிக்குப் பாரி அண்டு கம்வெபனியில் எனக்கு ஓர் இன்டர்வியூ, மணி இப்ஜேபாஜேத ஒன்பஜேத 
முக்கால் ஆகிவிட்டது. பஸ் இந்த வெ5ன்மத்தில் கிதைடக்குவெமன்று ஜேதான்றவில்தைல; தSவுவெசய்து 
உங்கள் காரில் என்தைனக் வெகாஞ்சம் ஏற்றிக்வெகாண்டு ஜேபாய் அங்ஜேக விட்டுவிடுகிறீர்களா?’ என்று அவள் 
வினSத்துடன் ஜேவண்டிக்வெகாள்ள, ‘அதற்வெகன்ன, ஏறிக்வெகாள்ளுங்கள்!' என்று அவர் அவதைள 
ஏற்றிக்வெகாண்டு பாரி கம்வெபனிதைS ஜேநாக்கி விதைரவாராயினர்.

காரில் ஏறி அமர்ந்ததும் விக்கிரமாதித்ததைர ஏற இறங்கப் பார்த்த அந்தப் வெபண்மணி, ‘நான் 
நிதைனக்கிஜேறன், நீங்கள்தான் அந்தப் புகழ் வெபற்ற விக்கிரமாதித்தராக இருக்க ஜேவண்டுவெமன்று? 
என்னுதைடS ஊகம் சரிதானா?' என்று தன் ‘மிSாவ், மிSாவ்' குரலில் அவதைர ஆங்கிலத்தில் ஜேகட்க, 
‘சரிதான்!' என்று அவரும் ஆங்கிலத்திஜேலஜேS பதில் வெசால்லி தைவப்பாராயினர்.

அதைதக் ஜேகட்ட அந்தக் கவர்ச்சிக் கன்னி சற்ஜேற வெவட்கத்துடன் அவதைரச் சற்ஜேற வெநருங்கி, 'உங்களுக்குத் 
வெதரிSாது; உங்கதைள அறிSாமஜேல உங்கதைளக் காதலிக்கும் ஆயிரமாயிரம் வெபண்களிஜேல நானும் 
ஒருத்தி!' என்று 'களுக்’ வெகன்று சிரிக்க, ‘இருக்கலாம்!’ என்று அவர் வெகாஞ்சம் பீதியுடஜேன 
அவளிடமிருந்து விலகிக்வெகாள்வாராயினர்.

அதைதக் கவனிக்காதவள்ஜேபால் அவள் அவதைர ஜேமலும் வெகாஞ்சம் வெநருங்கி, 'என்ன இருக்கலாம்?’ என்று
ஜேகட்க, ‘என்தைன அறிSாமஜேல என்தைனக் காதலிக்கும் ஆயிரமாயிரம் வெபண்களிஜேல நீங்களும் ஒருவராக 
இருக்கலாம்!’ என்று அவர் அவள் வெசான்னதைதஜேS திருப்பிச் வெசால்ல, 'ஒருவர் என்ன ஒருவர்! 'ஒருத்தி' 
என்று வெசான்னால் மரிSாதைதக் குதைறவாகப் ஜேபாய்விடுமா, என்ன? அந்த மரிSாதைததைS நான் 
உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கவும் இல்தைல; ஏற்கத் தSாராகவும் இல்தைல' என்று அவள் அடித்துக் 
வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவருதைடSத் ஜேதாளின்ஜேமல் தைகதைSப் ஜேபாடுவாளாயினள்!

விஷSம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் விபரீதமாகப் ஜேபாய்க் வெகாண்டிருப்பதைதக் கண்ட விக்கிரமாதித்தர், 
‘அம்மா! நான் சாட்சாத் விக்கிரமாதித்தன் அல்ல; சாதாரண விக்கிரமாதித்தன். அவன் ஐம்பத்தாறு 
ஜேதசங்களுக்கு அதிபதிSாயிருந்தான்! நாஜேனா ஒரு ஜேதசத்துக்குக்கூட அதிபதிSாயில்தைல. 
ஜேகட்டதைதவெSல்லாம் வெகாடுக்க காளி மாதாவும், நிதைனத்ததைதவெSல்லாம் வெசய்து முடிக்க ஜேவதாளமும் 
அவனுக்குத் துதைணSாக இருந்தார்கள்; எனக்ஜேகா அப்படிSாரும் இல்தைல. ஜேதவஜேலாகம் அவனுக்குப் 
பக்கத்து வீடுஜேபால் இருந்தது. விரும்பும் ஜேபாவெதல்லாம் அவன் அங்ஜேக உயிருடஜேனஜேS ஜேபானான்; 
ஜேவண்டும் வரத்தைத வாங்கிக்வெகாண்டு உயிருடஜேனஜேS திரும்பி வந்தான். எனக்ஜேகா அது எட்டாத தூரம்; 
இறந்தபிறகாவது நான் அங்ஜேக ஜேபாய்ச் ஜேசருஜேவனா என்பதும் சந்ஜேதகம். அவன் கூடு விட்டுக் கூடு 
பாய்ந்தான்; நாஜேனா இன்னும் வீடு விட்டு வீடுகூடப் பாSவில்தைல. ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல; நூற்வெறட்டு 
மதைனவிமாதைர தைவத்துக்வெகாண்டு அவன் எப்படிஜேSா சமாளித்தான். என்னாஜேலா எனக்குள்ள ஒஜேர ஒரு 
மதைனவிதைS தைவத்துக்வெகாண்டுகூடச் சமாளிக்க முடிSவில்தைல. இந்த நிதைலயில் நீங்கள் என்தைனக் 
காதலித்து என்ன பிரஜேSாசனம்? ஆதைள விடுங்கள் அம்மா, ஆதைள விடுங்கள்!' என்று அவள் தம் 
ஜேதாளின்ஜேமல் தைவத்த தைகதைS அவர் எடுத்து அவளுதைடS மடியின்ஜேமல் விட, 'நூற்வெறட்டு 
மதைனவிமார் அரண்மதைனயில் இருந்தும் தம்தைம விரும்பும் வெபண்கதைளவெSல்லாம் அந்த 
விக்கிரமாதித்தர் காதலித்தாஜேர, அஜேத மாதிரி நீங்களும் ஏன் காதலிக்கக் கூடாது?’ என்று அவள் 
சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'காதலிக்கலாம் அம்மா, காதலிக்கலாம். அந்த விக்கிரமாதித்தன் காதலித்த 
வெபண்கதைளத் தானமாகப் வெபற்றுக்வெகாள்ள அந்தக் காலத்தில் எத்ததைனஜேSா ஜேபர் 
காத்துக்வெகாண்டிருந்தார்கள். இந்தக் காலத்தில் நான் காதலித்த வெபண்கதைள Sாருக்காவது தானமாகக் 
வெகாடுக்கப் ஜேபானால் அவர்கள் என்தைன உதைதக்கவல்லவா வருவார்கள்? அதைத என் உடம்பு தாங்காஜேத!'
என்று விக்கிரமாதித்தர் பரிதாபமாகச் வெசால்ல, ‘கவதைலப்படாதீர்கள்; என்னால் உங்கதைள Sாரும் 
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உதைதக்க வந்துவிட மாட்டார்கள்!' என்று அவள் பின்னும் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட அவருதைடS கழுத்தைதத் 
தன் இரு தைககளாலும் கட்டிப் பிடித்து வதைளக்க, ஐஜேSா, விபத்து! பSங்கர விபத்து!' என்பதாகத்தாஜேன 
விக்கிரமாதித்தர் அலறுவாராயினர்.

அவள் திடுக்கிட்டு, ‘என்ன விபத்து! எங்ஜேக விபத்து? Sாராவது காருக்குக் குறுக்ஜேக வந்து 
விழுந்துவிட்டார்களா, என்ன?’ என்று காருக்கு முன்னால் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'அவெதல்லாம் 
ஒன்றுமில்தைல; உன்னால் எனக்கு ஜேநர்ந்த காதல் விபத்தைதத்தான் வெசான்ஜேனன்!' என்று அவர் வெசால்ல, 
'நல்ல ஆண்பிள்தைள ஐSா, நீங்கள்? ஒரு வெபண் உங்கதைளத் வெதாட்டால் உங்களுக்கு ‘ஷாக்' 
அடிப்பதுஜேபால் இல்தைலSா?' என்று அவள் ஜேகட்க, ‘இல்தைல' என்று அவர் வெசால்ல, 'சரி 
வெதாதைலSட்டும்; பூமி உங்கதைள விட்டுக் கீஜேழ கீஜேழ நழுவுவது ஜேபாலாவது இருக்கிறதா?’ என்று அவள் 
பின்னும் ஜேகட்க, ‘இல்தைல' என்று அவர் பின்னும் வெசால்ல, ‘சரி வெதாதைலSட்டும்; ஆகாSத்தைத ஜேநாக்கி 
ஜேமஜேல ஜேமஜேல ஜேபாவது ஜேபாலாவது இருக்கிறதா?’ என்று அவள் பின்னும் ஜேகட்க, ‘இல்தைல' என்று 
அவர் பின்னும் வெசால்ல, ஆத்திரம் வெகாண்ட அவள் அவதைர நறுக்வெகன்று கிள்ளிவிட்டு, ‘இப்ஜேபாது 
உங்களுக்கு வலிக்கவாவது வலிக்கிறதா? அதைதSாவது வெசால்லித் வெதாதைலயுங்கள்!’ என்று ஜேகட்க, 
அதற்கும் அவர், 'இல்தைல, இல்லஜேவ இல்தைல!’ என்று அழுத்தந் திருத்தமாகச் வெசால்லஜேவ, வெபாறுதைம 
இழந்த அவள், ‘ஜேபாயும் ஜேபாயும் உங்கதைள நான் காதலிக்க வந்ஜேதஜேன? நிறுத்துங்கள் காதைர, இறங்கிக் 
வெகாள்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிக் காதைர நிறுத்தி, அக்கணஜேம இறங்கிக் வெகாள்வாளாயினள்.

கவர்ச்சிக் கன்னி காதைர விட்டு இறங்கிSதும் காதைளவெSாருவன் துள்ளி ஓடி வந்து, 'என்ன, 
வெவற்றிதாஜேன?' என்று அவள் ஜேதாதைள உரிதைமயுடன் தட்டிக் ஜேகட்க, 'வெவற்றிதான்! ஆனாலும் நான் கார் 
ஜேமாகினி என்பது அந்த விக்கிரமாதித்தருக்கு எப்படிஜேSா வெதரிந்துவிட்டிருக்கிறது; வெராம்ப 
உஷாராயிருந்தார். நானா விடுஜேவன்? அவர் கழுத்தைதக் கட்டி வதைளத்து, அவருதைடS ஜேகாட்டுப் 
தைபயிலிருந்த பர்தைஸ அப்படிஜேS 'அஜேபஸ்' வெசய்து விட்ஜேடன்!’ என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட வெவற்றிப் 
வெபருமிதத்துடன் அவள் விக்கிரமாதித்தரிடமிருந்து பறித்த பர்தைஸ எடுத்து அந்தக் காதைளயிடம் 
வெகாடுக்க, அதைத வாங்கி ஆவலுடன் திறந்து பார்த்துவிட்டு, 'பஜேல வெகட்டிக்காரர் என்று அவதைரச் 
சும்மாவா வெசால்கிறார்கள்? அவர் இதில் என்ன எழுதி தைவத்திருக்கிறார், பார்த்தாSா?' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் அதற்குள்ஜேள இருந்த சீட்டு ஒன்தைற எடுத்து அவளிடம் வெகாடுக்க, 
‘ஏமாந்தீர்களா? இப்ஜேபாது எப்படி இருக்கிறது உங்களுக்கு? அப்படித்தாஜேன இருக்கும் உங்களிடம் 
ஏமாந்தவர்களுக்கும்?’ என்று எழுதியிருந்ததைத அவள் படித்துவிட்டு, அதைதச் சுக்கு நூறாகக் கிழித்து 
எறிவாளாயினள்.

‘கவதைலப்படாஜேத! வெவற்றி என்னஜேவா வெவற்றிதான்; பர்ஸில்தால் ஒரு தைபசாகூட இல்தைல!' என்று 
காதைள சிரிக்க, ‘இன்வெனாரு முதைற அந்த விக்கிரமாதித்தர் இந்தப் பக்கமாக வரட்டும்; அவதைர நான் 
சும்மா விடுகிஜேறஜேனா, பார்!' என்று கன்னி சூள் வெகாட்ட, ‘விடாமல் என்ன வெசய்Sப் ஜேபாகிறாய்? 
ஒருவதைர ஒருமுதைறதாஜேன ஏமாற்ற முடியும் நம்மால்?' என்று அவன் வெசால்ல, 'ஒரு முதைற என்ன, 
எத்ததைன முதைற ஜேவண்டுமானாலும் ஏமாற்றலாம். அதற்கு இந்தப் பட்டணத்தில் எத்ததைனஜேSா வழிகள் 
இருக்கின்றன!' என்று அவள் வெசால்ல, 'சரி, ஏமாற்றம்மா, ஏமாற்று!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் 
அவளுக்கு ஏற்வெகனஜேவ வெசய்துவிட்டிருந்த ‘ஜேமக்-அப்' தைபச் சற்ஜேற ‘ரீ டச்’ வெசய்வானாயினன்.

அங்ஙனம் 'ரீ டச்' வெசய்யுங்காதைல, அவள் கழுத்திலிருந்த ‘டாலர் வெசயி'தைனக் காணாத காதைள, 'எங்ஜேக 
உன் வெசயின்?' என்று திடுக்கிட்டுக் ஜேகட்க, கன்னியும் திடுக்கிட்டுத் தன் கழுத்தைதத் வெதாட்டுப் 
பார்த்துவிட்டு, 'ஐஜேSா, ஜேமாசம் ஜேபாஜேனஜேன!' என்று அலறுவாளாயினள்.

அதுகாதைல, 'என்ன அம்மா, இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிந்து ஜேபாச்சா?’ என்று அவளுக்குப் பின்னாலிருந்து
ஒரு குரல் ஜேகட்க, அவள் திரும்பிப் பார்க்க, தைகயில் அவளுதைடS டாலர் வெசயினுடன் காரில் 
உட்கார்ந்திருந்த விக்கிரமாதித்தர், ‘இந்தாம்மா, உன் வெசயின்!' என்று அவள் வெசயிதைன அவளிடம் 
வெகாடுக்க, 'ஆனானப்பட்ட விக்கிரமாதித்தர் கூட இப்படிச் வெசய்Sலாமா?' என்று அவள் ஆச்சரிSத்துடன் 
ஜேகட்க, 'ஜேவறு வழி? அப்படிச் வெசய்Sாவிட்டால் இவ்வளவு ஜேநரம் நீ இங்ஜேகஜேS 
இருந்திருக்கமாட்டாஜேS, அம்மா!’ என்று அவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, அஜேத சமSத்தில் 
அவருக்குப் பின்னால் மாற்றுதைடயில் அமர்ந்திருந்த ஜேபாலீசார் இருவர் காதைர விட்டுக் கீஜேழ இறங்கிக் 
கன்னிதைSயும் காதைளதைSயும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் தைகது வெசய்வாராயினர்."
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எட்டாவது மாடி ரிஸ்ப்ஷனிஸ்ட்டான வெசளந்தரா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; ஒன்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நவரத்னா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று 
ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.…
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9. ஒன்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நவரத்னா வெசான்ன ஒரு வெதாண்டர் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ‘வண்தைணSம்பதி, வண்தைணSம்பதி’ எனச் வெசால்லா நின்ற வண்ணாரப் 
ஜேபட்தைடயிஜேலமன்னிக்க; சலதைவSாளர் ஜேபட்தைடயிஜேல, 'தைவத்திSநாதன், தைவத்திSநாதன்' என்று ஒரு 
வாத்திSார் உண்டு. அந்த வாத்திSாருக்குத் திருவெவாற்றியூரிலிருந்த ஒரு பள்ளிக் கூடத்தில் ஜேவதைல. 
'ஜேவதைல என்றால் என்ன ஜேவதைல?' என்று ஜேகட்க மாட்டீர்கவெளன்று நிதைனக்கிஜேறன். வாத்திSாருக்கு 
ஜேவறு என்ன ஜேவதைலயிருக்கும்? வாத்திSார் ஜேவதைலதான்!

அன்பு மதைனவி அகிலாண்டத்ஜேதாடும், அவள் வெபற்வெறடுத்த ஆதைசக் குழந்தைதகள் ஆண் மூன்று, வெபண் 
மூன்று ஆக அறுவஜேராடும் இழுத்துப் பறித்துக்வெகாண்டு வாழ்ந்து வந்த அவர் 'தாம் உண்டு, தம் 
குடும்பம் உண்டு’ என்று இருந்திருக்கலாம். அங்ஙனம் இருக்க அவர் மனம் ஏஜேனா விரும்பவில்தைல; 
'மனிதன் என்று பிறந்தால் அவன் தன்தைன மட்டும் கவனித்துக்வெகாண்டால் ஜேபாதாது; மற்றவர்கதைளயும் 
கவனிக்க ஜேவண்டும். தன்னால் முடிந்தவதைர பிறருக்குத் வெதாண்டு வெசய்S ஜேவண்டும்' என்று நிதைனத்தார்.
அதற்காக அதிகாரத்துக்கு வரக்கூடிS கட்சிSாகப் பார்த்து, அதில் அவரும் ஓர் அங்கத்தினரானாரா 
என்றால் கிதைடSாது; வட்டச் வெசSலாளர், வட்டத் ததைலவர் எனப் படிப்படிSாகத் தம்தைம 
உSர்த்திக்வெகாள்ள முSன்றாரா என்றால் அதுவும் கிதைடSாது; ஜேதர்தல் சமSத்தில் ஓர் எம். எல். ஏ. 
சீட்டுக்காகஜேவா, ஓர் எம். பி. சீட்டுக்காகஜேவா எந்த ததைலவரின் வாதைலSாவது, காதைலSாவது பிடித்தாரா 
என்றால் அதுவும் கிதைடSாது. பின் என்னதான் வெசய்தார்?' என்றால், வெசால்கிஜேறன் ஜேகளும்: காதைலயில் 
பள்ளிக்கூடம் ஜேபாகும் வதைர நாலு ஏதைழப் பிள்தைளகளுக்குச் சம்பளம் வாங்காமல் வெதாண்தைடத் 
தண்ணீர் வற்றப் பாடம் வெசால்லிக் வெகாடுப்பார்; மாதைல பள்ளிக்கூடம் விட்டதும் பஸ்தைஸ ஓடிப் 
பிடித்து ஏறி உட்கார்ந்து வெகாள்ளாமல், சாதைலயில் கிடக்கும் வாதைழப் பழத்ஜேதால்கள், கண்ணாடிச் 
சில்லுகள், ஜேதய்ந்த லாடங்கள் ஆகிSவற்தைறவெSல்லாம் ஒன்று விடாமல் வெபாறுக்கி எடுத்துக் குப்தைபத் 
வெதாட்டிகளில் ஜேபாட்டுக் வெகாண்ஜேட தம் வீட்டுக்கு நடந்து வருவார்; இதைடஜேS வழி வெதரிSாமல் 
Sாராவது அதைலந்தால் அவர்களுக்கு வழி காட்டுவார்; வெவயிலில் Sாராவது வெசருப்பின்றி நடக்க 
முடிSாமல் தவித்தால், அவர்களுக்குத் தம்முதைடS வெசருப்தைபக் கழற்றிக் வெகாடுத்துவிட்டு அவர் 
வெசருப்பில்லாமல் திண்டாடுவார்; மதைழயில் Sாராவது நதைனந்தால் ஓடிப் ஜேபாய் அவர்களுக்குக் குதைட 
பிடித்து, அவர்கதைளக் வெகாண்டு ஜேபாய் அவர்களுதைடS வீடு வதைர விட்டுவிட்டு வருவார்.

இப்படிSாகத்தாஜேன அவர் வெதாண்டு பிறருக்குப் பSன்பட்டு, அவருக்குப் பSன்படாமல் 
இருந்துவந்தகாதைல, அவருதைடS வெபண்களிஜேல ஒருத்தி கலிSாணத்துக்குத் தSாரானாள். அவதைளத் 
வெதாடர்ந்து இன்வெனாரு வெபண்ணும் அஜேத மாதிரி தSாரானாள். அடுத்தாற்ஜேபால் தைபSன் ஒருவன் எஸ். 
எஸ். எல். ஸி. பரீட்தைசயில் ஜேதறிவிட்டு, 'இதற்குஜேமல் என்தைன என்ன வெசய்Sப்ஜேபாகிறீர்கள், அப்பா? 
ஜேவதைலக்கு அனுப்பப் ஜேபாகிறீர்களா, காஜேல5ுக்கு அனுப்பப் ஜேபாகிறீர்களா?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்டு 
வந்து நின்றான். 'ஜேவதைலக்குப் ஜேபாகக்கூடிS வSதைத நீ இன்னும் அதைடS வில்தைலஜேSடா, 
காஜேலஜில்தான் உன்தைனச் ஜேசர்க்க ஜேவண்டும்!' என்றார் வாத்திSார். அவருதைடS 
மதைனவிஜேSா, ‘அவதைனக் காஜேலஜில் ஜேசர்த்துவிட்டு நீங்கள் என்ன வெசய்Sப்ஜேபாகிறீர்கள்? 
வழக்கம்ஜேபால் ஜேராடிஜேல கிடக்கும் கண்ணாடிச் சில்லுகதைளவெSல்லாம் வெபாறுக்கிக் வெகாண்டிருக்கப் 
ஜேபாகிறீர்களா? அப்படிப் வெபாறுக்குவதாயிருந்தால் அவதைனக் காஜேலஜில் ஜேசர்க்க ஜேவண்டாம்; அவன் 
வSதுக்குத் தகுந்த ஏதாவது ஒரு ஜேவதைலயில் அவதைனச் ஜேசருங்கள். இனிஜேமல் உங்கள் சம்பளத்தைத 
மட்டும் தைவத்துக்வெகாண்டு என்னால் இந்தக் குடித்தனத்தைத நடத்த முடிSாது!’ என்று வெபாரிந்தாள்.

பார்த்தார் வாத்திSார்; அதுவதைர 'பதி வெசால் தாண்டாத பாதைவ'Sாயிருந்த தம் பத்தினி ஏன் இப்ஜேபாது 
‘பதி வெசால் தாண்டும் பத்திரகாளிSானாள்?’ என்று ஜேSாசித்தார். அந்த ஜேSாசதைனயின் முடிவில், ‘வரவரப்
வெபாறுப்புகள் அதிகமாவதுதான் அதற்குக் காரணம்’ என்பதைத அவர் உணர்ந்தார். உணர்ந்து என்ன 
வெசய்S? வாத்திSார் இந்த நாளில் தம்முதைடS வருவாதைSப் வெபருக்கிக்வெகாள்வதற்குள்ள ஒஜேர வழி 
'டியூஷன்' வெசால்லித் தருவதுதாஜேன? அதுவும்தான் அவருக்குத் வெதாண்டாகப் ஜேபாய்விட்டஜேத!
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ஜேSாசித்தார் வாத்திSார்; அகிலாண்டம் வெசால்வது ஜேபால் தம் தைபSதைன ஏதாவது ஒரு ஜேவதைலயில் 
ஜேசர்த்து விடுவதுதான் தமக்கும் நல்லது, தம்முதைடS வெதாண்டுக்கும் நல்லது என்று தீர்மானித்து, 
அவனுக்காக ஓய்ந்த ஜேநரத்தில் ஜேவதைலயும் ஜேதடத் வெதாடங்கினார்.

அதற்குள் அவருதைடS வெபண்களில் ஒருத்தி, எதிர் வீட்டுப் தைபSனின் ‘திவ்விS தரிசன'த்துக்காக 
'5ன்னல் தவம்' வெசய்S ஆரம்பிக்க, அதைத அவளுக்குத் வெதரிSாமல் அவர் மதைனவி ஒரு நாள் அவருக்குச் 
சுட்டிக் காட்ட, ‘வளரட்டும் காதல், வாழட்டும் காதல்' என்று அவர் வெகாஞ்சம் முற்ஜேபாக்குடன் வெசால்ல, 
'வாழ்ந்தது ஜேபாங்கள்! அப்படி ஏதாவது இருந்தால் அவதைனக்வெகாண்ஜேட இவள் கழுத்தில் மூன்று 
முடிச்தைசப் ஜேபாட தைவக்கலாம் என்று நாஜேன ஒரு நாள் அவன் வீட்டுக்குச் வெசன்று நாசூக்காக 
விசாரித்துப் பார்த்ஜேதன். ஏற்வெகனஜேவ கலிSாணமானவனாம்; அவன் மாமனார் ஸ்கூட்டர் வாங்கிக் 
வெகாடுக்கவில்தைல என்பதற்காகப் வெபண்தைண அவருதைடS வீட்டிஜேலஜேS வாழா வெவட்டிSாக விட்டு 
தைவத்திருக்கிறானாம். அவதைன நம்பி இவள் இந்த வீட்தைட விட்டுத் தாண்டினால் என்னவாகும்? 
உங்கள் ததைலப்பாதைகSல்லவா கீஜேழ இறங்கிப் ஜேபாகும்?' என்று அவள் அவதைர எச்சரிக்க, ‘அப்படிSா 
சமாசாரம்?' என்று அவர் திடுக்கிட்டுத் தம் ததைலதைSத் தாஜேம வெதாட்டுப் பார்த்துவிட்டு, 'நல்ல ஜேவதைள, 
இப்ஜேபாவெதல்லாம் எந்த வாத்திSார் ததைலயிலும் ததைலப்பாதைக இல்லாததால் என் ததைலயிலும் 
ததைலப்பாதைக இல்தைல!' என்று சற்ஜேற திருப்தியுடன் வெசால்லிவிட்டு, தைபSனுக்கு ஜேவதைல 
ஜேதடுவஜேதாடு, வெபண்ணுக்கு மாப்பிள்தைளயும் 'ஜேதடு, ஜேதடு’ என்று ஜேதடுவாராயினர்.

இங்ஙனம் ஜேவதைலதைSயும், மாப்பிள்தைளதைSயும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் ஜேதடிக் வெகாண்டிருந்த காதைலயிலும் 
அவர் தம் வழக்கத்தைத விடாமல் மாதைல ஜேநரங்களில் சாதைலயில் கிடக்கும் ஜேதய்ந்த லாடங்கதைளயும், 
உதைடந்த கண்ணாடித் துண்டுகதைளயும் ஜேதடிக்வெகாண்டிருக்க, அதைத ஒரு நாள் அந்த வழிSாக வந்த 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் பார்த்துவிட்டு, ‘என்னத் ஜேதடுகிறீர்கள்?’ என்று ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, 
அவர் ஓர் அசட்டுச் சிரிப்புடன், ‘ஏஜேதா என்னாலான வெதாண்டு, சாதைலயில் கிடக்கும் ஜேதய்ந்த 
லாடங்கதைளயும் உதைடந்தக் கண்ணாடித் துண்டுகதைளயும் ஜேதடி எடுத்துக் குப்தைபத் வெதாட்டியில் 
ஜேபாடுகிஜேறன்!' என்று வெசால்ல, 'அட, பாவி மனுஷா! ஜேபாடஜேவ ஜேபாடுகிறாய், பக்கத்தில் ஒரு 
ஜேபாட்ஜேடாகிராபதைரSாவது தைவத்துக்வெகாண்டு ஜேபாடக்கூடாதா?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘ஏன்?' 
என்று அவர் 'விழி, விழி' என்று விழிக்க, ‘வீடு பற்றி எரிந்தால்கூட அதில் விளம்பரத்துக்கு ஏதாவது 
‘சான்ஸ்’ இருக்கிறதா என்று ஜேதடும் காலமாச்ஜேச இது? இந்தக் காலத்தில் Sாருக்காவது ஒரு கவளம் 
ஜேசாறு ஜேபாடுவதாயிருந்தால்கூடப் பக்கத்தில் ஜேபாட்ஜேடாகிராபர் இல்லாமல் ஜேபாடக்கூடாஜேத!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'ஏதைழ வாத்திSாருக்கு ஏன் அவெதல்லாம்?' என்று வெசால்லிச் வெகாண்ஜேட அவர் 
ஜேமலும் ஓர் அசட்டுச் சிரிப்புச் சிரித்து தைவப்பாராயினர்.

‘சரிSான அசடாயிருக்கும்ஜேபால் இருக்கிறஜேத இது! இந்த மாதிரி அசடுகளின் குடும்பம் அந்தரத்தில் 
அல்லவா வெதாங்கிக் வெகாண்டிருக்கும்?’ என்று அந்த அசடின்ஜேமல் அனுதாபம் வெகாண்ட 
விக்கிரமாதித்தர் அதைதக் கூப்பிட்டு அதன் நலதைனயும் அதன் குடும்ப நலன்கதைளயும் பற்றி விசாரிக்க, 
அது கூசிக் கூசி எல்லாவற்தைறயும் ஒரு வழிSாகச் வெசால்லி முடிக்க, 'வாத்திSார் என்றால் அசல் 
வாத்திSாராகஜேவ இருக்கிறீஜேர ஐSா, நீர்! தன்னலத் வெதாண்டு அல்லவா இந்தக் காலத்தில் தமிழகத் 
வெதாண்டு, தாSகத் வெதாண்டு? அது வெதரிSாமல் நீர்தான் வெகட்டீர் என்றால் உம்முதைடS தைபSதைனயும் 
ஏன் உமக்காகக் வெகடுக்கப் பார்க்கிறீர்? நாதைள அவதைன அதைழத்துக்வெகாண்டு வந்து என்தைனப் பாரும்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் தம் விலாசத்தைதக் வெகாடுக்க, அந்த விலாசத்திலிருந்து தம்முடன் அத்ததைன 
ஜேநரமும் ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தவர் விக்கிரமாதித்தர் என்பதைத அறிந்த வாத்திSார், ‘கண்ஜேடன் கண்ஜேடன், 
கடவுதைளக் கண்ஜேடன்!’ என்று வாவெSல்லாம் பல்லாய்க் குதிக்க, ‘கடவுள், கடவுள், என்று வெசால்லி 
மனிதன் கடவுதைளஜேS கல்லாக்கிவிட்டது ஜேபாதும்; அஜேத மாதிரி என்தைனயும் வெசால்லிக் கல்லாக்கி 
விடாதீர்! தSவு வெசய்து மனிதனாகஜேவ இருக்கவிட்டு, நாதைள வந்து என்தைனப் பாரும்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவரிடமிருந்து விதைட வெபற்றுக் வெகாள்வாராயினர்.

மறு நாள் விக்கிரமாதித்தர் வெசான்னது வெசான்னபடி வாத்திSார் தம் தைபSனுடன் வெசன்று அவதைரப் 
பார்க்க, ‘ஏண்டா, தைபSா! உனக்குப் படிக்க விருப்பமா, ஜேவதைல வெசய்S விருப்பமா?’ என்று அவர் 
தைபSதைனக் ஜேகட்க, 'படிக்கத்தான் விருப்பம்’ என்று தைபSன் வெசால்ல, 'அவன் விருப்பத்துக்கு 
விஜேராதமாக அவதைன ஜேவதைலயில் ஜேசர்த்து, அவதைனயும் அவன் எதிர்காலத்தைதயும் வெகடுக்கப் 
பார்த்தீஜேர, ஐSா! அவதைனப் பற்றிS கவதைல இனி உமக்கு ஜேவண்டாம். அவன் படிப்புக்கும் 
பராமரிப்புக்கும் ஆகும் வெசலதைவ நான் ஏற்றுக் வெகாள்கிஜேறன், என்று வெசால்லிவிட்டு, 'அடுத்தாற் ஜேபால் 
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உம்முதைடS வெபண்ணுக்கு மாப்பிள்தைள ஜேதட ஜேவண்டும். அவ்வளவுதாஜேன?' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
ஜேகட்க, 'ஆமாம்' என்று வாத்திSார் வெசால்ல, ‘தைகயில் காசில்லாமல் மாப்பிள்தைள ஜேதடினால் கிதைடக்க 
மாட்டான்; அப்படிஜேS கிதைடத்தாலும் அவன் உருப்படிSான ஆளாய் இருக்க மாட்டான். முதலில் 
காதைசத் ஜேதடும்; அப்புறம் மாப்பிள்தைளதைSத் ஜேதடும். காதைச எப்ஜேபாதும் ஜேநரான வழியில் 
ஜேதடக்கூடாது; ஜேதடினால் அது கிதைடக்கவும் கிதைடக்காது. ஏவெனனில், காசு எப்ஜேபாதுஜேம ஜேகாணல் 
வழியிஜேலஜேS வருவது; ஜேகாணல் வழியிஜேலஜேS வெசல்வது. ஆகஜேவ, நீரும் ஜேகாணல் வழியில் 
வெசன்றால்தான் அதைதப் பிடிக்க முடியும். அதற்கு உம்தைமப் ஜேபான்றவர்களுக்கு இப்ஜேபாதுள்ள ஒஜேர வழி
அரசிSல். 'அஜேSாக்கிSர்களுக்குப் புகலிடம் அரசிSல்’ என்ற வெசான்னவன் சும்மா வெசால்லவில்தைல; 
அறிந்துதான் வெசான்னான். ஆகஜேவ, நீர் முதலில் ஏதாவது ஓர் அரசிSல் கட்சியில் அதி தீவிர 
அங்கத்தினராகிவிட்டு வந்து என்தைனப் பாரும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'ம், என்தைனயும் 
அஜேSாக்கிSனாகச் வெசால்கிறீர்களா? சரி!' என்று வாத்திSாரும் வெபருமூச்சு விட்டுக்வெகாண்ஜேட 
அங்கிருந்து திரும்புவாராயினர்.

அதன்படி ஏஜேதா ஓர் அரசிSல் கட்சியில் வாத்திSார் அதி தீவிர அங்கத்தினராகிவிட்டு வந்து 
விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்க, ‘அடுத்தாற்ஜேபால் வட்டச் வெசலாளராகஜேவா, வட்டத் ததைலவராகஜேவா 
ஆகிவிட்டு வந்து என்தைனப் பாரும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் வெசால்லி, அவதைர அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்.

அங்ஙனஜேம அப் பதவிகதைள எட்டிப் பிடிக்க முSன்ற வாத்திSார் அதில் ஜேதால்வியுற்று வந்து 
விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்க, 'கவதைலப்படாதீர்! அடுத்தாற்ஜேபால் எந்தத் ததைலவரின் வாதைலSாவது, 
காதைலSாவது பிடித்து, ஓர் எம்.எல்.ஏ. சீட்ஜேடா, எம்.பி. சீட்ஜேடா, இரண்டுமில்தைலவெSன்றால் ஓர் எம்.சி. 
சீட்ஜேடா வாங்கப் பாரும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்லி Sனுப்ப, அதிலும் வாத்திSார் 
ஜேதால்வியுற்றுத் திரும்ப, 'இனி உமக்குள்ள ஒஜேர வழி நிதி ஜேசர்ப்பதுதான். அந்த நிதிதைSயும் உம்முதைடS 
ஜேபரால் ஜேசர்த்துவிட முடிSாது; Sாராவது ஒரு ததைலவரின் ஜேபராஜேலா, பிரமுகரின் ஜேபராஜேலாதான் 
ஜேசர்க்க முடியும். இதுதான் 'சிதைல தைவக்கும் சீசன்' ஆயிற்ஜேற? Sாருக்காவது சிதைல தைவக்கப் ஜேபாகிஜேறன் 
என்று வெசால்லிக்வெகாண்டு நிதி ஜேசர்க்கப் பாருஜேம!’ என்று வெசால்ல, 'அதற்கு நான் எந்தத் ததைலவதைரப் 
பிடிப்ஜேபன், எந்தப் பிரமுகதைரப் பிடிப்ஜேபன்?' என்று அவர் தைகதைSப் பிதைசS, 'Sாதைரயும் இப்ஜேபாது 
பிடிக்க ஜேவண்டாம். நீர்பாட்டுக்கு எந்தத் ததைலவரின் ஜேபதைரச் வெசான்னால் நிதி ஜேசருஜேமா, அந்தத் 
ததைலவரின் ஜேபதைரச் வெசால்லி நிதி ஜேசரும். ஜேசரும்ஜேபாஜேத கணக்தைக எழுத ஜேவண்டிS விதத்தில் எழுதி 
உமக்கு ஜேவண்டிS வசதிகதைள - அதாவது, இருக்க வீடு, வெபண்ணுக்கு மாப்பிள்தைள, ஜேபாக்குவரத்துக்கு 
ஒரு சின்னஞ்சிறு கார் இத்திSாதி, இத்திSாதி - ஜேதடிக் வெகாள்ளும். அதற்குப் பின் மீதமான காசில் எந்தத் 
ததைலவரின் ஜேபதைரச் வெசால்லி நிதி ஜேசர்த்தீஜேரா, அந்தத் ததைலவரின் சிதைலதைSச் வெசய்து தைவத்துவிட்டு, 
‘என்ன வெசால்கிறீர்? உமக்குச் சிதைல ஜேவண்டுமா, ஜேவண்டாமா?' என்ற அவதைரக் ஜேகளும். அவர் ‘திSாகி 
ஸ்டண்ட்' அடிக்க விரும்பினால், ‘ஜேவண்டாம்’ என்பார்; அடிக்க விரும்பாவிட்டால், 'ஆனானப்பட்ட 
ஆண்டவஜேன பக்தனின் அன்புக்குக் கட்டுப்படும்ஜேபாது, நான் உங்களுதைடS அன்புக்குக் 
கட்டுப்படாமல் இருக்க முடியுமா?’ என்று திடீவெரன்று வந்த அடக்கத்துடன் வெசால்வார். உம்தைமப் 
வெபாறுத்தவதைர இரண்டும் ஒன்றுதான். வசதிக்கு வசதியும் கிதைடக்கிறது; 'சாதாரணத் வெதாண்டன்’ என்ற 
நிதைலயிலிருந்து, 'ததைலசிறந்தத் வெதாண்டன்’ என்ற நிதைலக்கு மட்டுமல்ல; 'ஒரு குட்டித் ததைலவன்’ என்ற
நிதைலக்கும் உSர முடிகிறது. இப்ஜேபாதைதக்கு அது ஜேபாதும். ஜேபாம், ஜேபாம்; ஜேபாய் 5மாயும்!' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைர உற்சாகப்படுத்த, ‘இவெதல்லாம் மக்கதைள ஏமாற்றுவது ஜேபால் அல்லவா 
ஆகும்?’ என்று வாத்திSார் பின்னும் வெசால்ல, 'மக்களும் சம்பந்தப்பட்டத் ததைலவதைர ஏதாவது ஒரு 
விதத்தில் ஏமாற்றத்தான் நிதி வெகாடுக்கிறார்கள். பரஸ்பரம் வெதரிந்ஜேத ஏமாற்றி, வெதரிந்ஜேத ஏமாந்து 
வாழும் காலம் இது. அதைதப் பற்றி நீரும் நானும் ஜேSாசிப்பது வள்ளுவனாரின் குறளுக்ஜேக 
விஜேராதமானது. அவர் என்ன வெசால்கிறார்? ‘உலகத்ஜேதாடு ஒட்ட ஒழுகல், பல கற்றும் கல்லார் 
அறிவிலாதார்' என்றல்லவா வெசால்கிறார்? ஜேபாம் ஜேபாம், ஜேSாசிக்காமல் ஜேபாம்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
பின்னும் வெசால்லி, அவதைர அனுப்பி தைவப்பாராயினர்.

காலத்திற்ஜேகற்ற அன்னார் கருத்துப்படி, கருமஜேம கண்ணாய் நிதி ஜேசர்த்த வாத்திSார் சகல வசதிகதைளயும் 
சீக்கிரஜேம வெபற்று, 'சாதாரணத் வெதாண்டன்’ என்ற நிதைலயிலிருந்து 'ஒரு குட்டித் ததைலவன்’ என்ற 
நிதைலக்கு உSர, அங்ஙனம் உSர்ந்தகாதைல, எம்.சி. சீட்டுகளும், எம்.எல்.ஏ. சீட்டுகளும், எம். பி. 
சீட்டுகளும் ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு அவதைரத் ஜேதடித் தாமாகஜேவ ஓடி வர, அவற்தைற விடாமல் 
பிடித்து ஜேமலும் ஜேமலும் முன்ஜேனறிக் வெகாண்ஜேட வந்த அவர், மாதத்துக்கு ஒரு நாள் மறக்காமல் 
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ஜேபாட்ஜேடாகிராபர், பத்திரிதைகSாளர் ஆகிஜேSாருடன் வெவயிலில் காய்பவர்கதைளயும், மதைழயில் 
நதைனபவர்கதைளயும் ‘எதிர்கால அதைமச்சர்' பார்ப்பதுஜேபால் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட திருவெவாற்றியூர் 
சாதைலக்குத் தம் புத்தம் புதுக் காரில் வெசன்று, ஜேபாட்ஜேடாவுக்காகவும், வெசய்திக்காகவும் இரண்டு 
ஜேதய்ந்தலாடங்கதைளயும், இரண்டு கண்ணாடிச் சில்லுகதைளயும் வெபாறுக்கி எடுத்துக் குப்தைபத் 
வெதாட்டியில் ஜேபாட்டுவிட்டு வருவாராயினர்."

ஒன்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான நவரத்னா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; பத்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கனகதாரா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’ 
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று 
வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக் வெகாண்ஜேட ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் கீஜேழ இறங்குவாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு....…
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10. பத்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கனகதாரா வெசான்ன நள்ளிரவில் வந்த நட்சத்திரதாசன் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் நள்ளிரவு ஜேநரம்; ‘நட்சத்திர மாநகர், நட்சத்திர மாநகர்' என்று வெசால்லா 
நின்ற திSாகராS நகரிஜேல, Sாஜேரா ஒருவன் பதுங்கிப் பதுங்கிப் ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்க, அவதைனக் கண்ட 
ஜேபாலீசார் இருவர் அவன்ஜேமல் சந்ஜேதகம் வெகாண்டு அவதைனத் வெதாடர்ந்து வெசல்ல, அவன் பிரபல 
நட்சத்திரம் பிஜேரமகுமாரியின் வீட்தைட வெநருங்கி, சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட அந்த வீட்டு 
மதிற்சுவதைரத் தாண்டி உள்ஜேள குதிப்பானாயினன்.

'சரிSான திருடன் அகப்பட்டு வெகாண்டான் இன்று; ஆசாமிதைSக் தைகயும் களவுமாகப் பிடிக்காமல் 
விடுவதில்தைல!' என்று வரிந்து கட்டிக்வெகாண்ட ஜேபாலீசார் இருவரும் அந்த 'நள்ளிரவு நாSக'தைனத் 
வெதாடர்ந்து உள்ஜேள குதித்து, அங்கிருந்த ஒரு மரத்துக்குப் பின்னால் மதைறந்து வெகாள்ள, அவன் அந்த 
வீட்டுக்குப் பின்னாலிருந்த பிஜேரம குமாரியின் நீச்சல் குளத்தைத அகமும் முகமும் ஒருங்ஜேக மலர 
வெநருங்கி, 'இதிலுள்ள தண்ணீர் வெசய்திருக்கும் பாக்கிSத்தைதSாவது நான் வெசய்திருக்கக் கூடாதா? இதில் 
நாள்ஜேதாறும் நீந்தி விதைளSாடும் என் இதSராணி என்னுடன் ஒஜேர ஒரு நாளாவது நீந்தாமல் 
விதைளSாடக் கூடாதா?’ என்று வெபருமூச்சு விட்டுக் வெகாண்ஜேட அதன் கதைரயில் உட்கார்ந்து, மூன்று வாய் 
தண்ணீதைர அள்ளி 'வெமாடக், வெமாடக்'வெகன்று குடித்துவிட்டு, ஏஜேதா புண்ணிS தீர்த்தத்தைதச் சாப்பிட்டு 
அதுவதைர தான் வெசய்திருந்த பாவங்கள் அத்ததைனதைSயும் ஜேபாக்கிக் வெகாண்டு விட்ட பக்தன் ஜேபால் 
அவன் அந்த வீட்டு ஹாலுக்கு வருவானாயினன்.

அங்ஜேக பிஜேரமகுமாரி உட்காரும் ஜேசாபாவில் தானும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் உட்கார்ந்து, அவள் ஆடும் 
ஊஞ்சலில் தானும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் ஆடி, அவள் அழகு பார்க்கும் கண்ணாடியில் தானும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் 
தன் அழதைகப் பார்த்துக் வெகாண்டிருந்துவிட்டு, 'இந்த அதைறதான் என் கண்மணி படுக்கும் 
அதைறSாயிருக்குஜேமா?’ என்று அடுத்தாற்ஜேபால் இருந்த அதைறதைS அவன் சற்ஜேற எட்டிப் பார்க்க, அங்ஜேக
அந்த அழகுராணி தன் அருதைம நாய்க்குட்டிதைS ஆதைசயுடன் அதைணத்தவாறு படுத்துக் வெகாண்டிருக்க, 
‘அடாடாடாடா, அந்த நாய்க்குட்டி வெபற்ற ஜேபறுகூட நான் வெபறவில்தைலஜேS? இந்த 5ன்மம் 
எடுத்வெதன்ன, எடுக்காமல் ஜேபாவெSன்ன?' என்று அவன் தன்தைனயும், தான் எடுத்த 5ன்மத்தைதயும் ஏக 
காலத்தில் வெநாந்துவெகாண்ஜேட திரும்ப, அதுவதைர அவதைனக் கவனித்துக் வெகாண்டிருந்த ஜேபாலீசார் 
ஒன்றும் புரிSாமல் அவதைன வெநருங்கி, 'Sாரப்பா நீ? உன் வெபSர் என்ன?’ என்று விசாரிக்க, ‘என் வெபSர் 
நட்சத்திரதாசன், பிஜேரமகுமாரியின் ரசிகன் நான். ஏன், நீங்களும் அந்த நட்சத்திரத்தின் நட்சத்திர 
ரசிகர்களா என்ன?' என்று அவன் அவர்கதைளத் திருப்பிக் ஜேகட்க, 'நாசமாய்ப் ஜேபாச்சு, ஜேபா! ரசிகன் 
இப்படித்தான் நள்ளிரவில் வருவானா? நட, ஸ்ஜேடஷனுக்கு!’ என்று அவர்களில் ஒருவன் அவன் 
கழுத்தைதப் பிடித்துத் தள்ள, ‘பகலில் வந்தால்தான் வாசலில் நிற்கும் கூர்க்கா என்தைன உள்ஜேள விட 
மாட்ஜேடன் என்கிறாஜேன!’ என்று அவன் அழுது புலம்ப, அந்தப் புலம்பதைலக் ஜேகட்டு விழித்துக் 
வெகாண்ட பிஜேரமகுமாரி, ‘இப்படியும் ஒரு மகாரசிகன் தனக்கு இருக்கிறானா?' என்று விSந்து, ‘Sார் 
அங்ஜேக?’ என்று தன் காரிSதரிசிக்குக் குரல் வெகாடுக்க, ‘இஜேதா வந்துவிட்ஜேடன்!' என்று காரிSதரிசி 
ஓஜேடாடியும் வந்து அவளுக்கு முன்னால் நிற்க, 'அந்த ரசிகதைன ஒன்றும் வெசய்S ஜேவண்டாம் என்று 
வெசால்லிப் ஜேபாலீசாதைர அனுப்பிவிட்டு, அவனுக்கு என் ஜேபாட்ஜேடா ஒன்தைறக் வெகாடுத்தனுப்பு!’ என்று 
அவள் உத்தரவிட, அங்ஙனஜேம அந்தக் காரிSதரிசிSாகப்பட்டவர் ஜேபாலீசாதைர வெவளிஜேS அனுப்பிவிட்டு
ரசிக சிகாமணிSாகப் பட்டவனிடம் பிஜேரமகுமாரியின் ஜேபாட்ஜேடா ஒன்தைற எடுத்துக் வெகாடுக்க, 
‘கண்ஜேடன் கண்ஜேடன், என் கனவுக் கன்னிதைSக் கண்ஜேடன்!' என்று அவன் ஆனந்தக் கூத்தாட, ‘உம்தைமப் 
ஜேபான்ற ஜேசாணகிரிகளுக்வெகல்லாம் இந்தப் ஜேபாட்ஜேடாதைவ அனுப்பி தைவக்கத்தான் இங்ஜேக ஒரு தனி 
இலாகாஜேவ ஜேவதைல வெசய்து வெகாண்டிருக்கிறஜேத? இந்த எழதைவ நீர் கடிதம் எழுதிப் வெபற்றுக் 
வெகாண்டால் என்ன? அதைத விட்டு இதற்காக அர்த்த ராத்திரியில் இங்ஜேக வந்து ஏன் கழுத்தைத அறுக்கிறீர்?
ஜேபாம் ஐSா, ஜேபாம்!' என்று பல்தைலக் கடித்துக்வெகாண்டு அவதைன விரட்டி, 'கடிதம் எழுதினால் 
நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக் வெகாண்டு இந்த வீட்டு நீச்சல் குளத்தில் இறங்கி மூன்று வாய் தண்ணீதைர 
அள்ளி 'வெமாடக், வெமாடக்'வெகன்று குடிக்க முடியுமா? நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக்வெகாண்டு இந்த வீட்டு 
ஜேசாபாவில் உட்கார்ந்து எழுந்திருக்க முடியுமா? நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக்வெகாண்டு இந்த வீட்டு 
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ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து ஆட முடியுமா? நட்சத்திரத்தைத நிதைனத்துக்வெகாண்டு இந்த வீட்டுக் 
கண்ணாடியில் அழகு பார்க்க முடியுமா?’ என்று அவன் ஒஜேர நட்சத்திரமாக அடுக்க, 'நல்ல நட்சத்திர 
ரசிகர் ஐSா, நீர்? ஜேபாய்த் வெதாதைலயும்!' என்று காரிSதரிசி தன் ததைலயில் தாஜேன அடித்துக்வெகாண்டு, 
அவதைன வாசல் வதைர வெகாண்டு ஜேபாய் விட்டுவிட்டு வருவாராயினர்.

மறுநாள் காதைல ‘ஏழு மணி கால்ஷீட்'டுக்கு எட்டு மணிக்குப் ஜேபாவதுகூட நட்சத்திரத்துக்கு அழகல்ல 
என்று எண்ணிஜேSா என்னஜேவா ஒன்பது மணிக்குப் படுக்தைகதைS விட்டு எழுந்து, ஒரு மணி ஜேநரம் நீச்சல் 
குளத்தில் நீந்தி விதைளSாடி, பத்து மணிக்கு நடப்பன, பறப்பன, ஊர்வன, நீந்துவன ஆக நால்வதைக 
ஜீவராசிகதைளயும் விதம் விதமாகச் சதைமத்துக்வெகாண்டு வந்து தைவக்கச் வெசால்லி உட்கார்ந்து, ஒரு வெபக் 
பிஸ்வெகட் பிராந்திஜேSாடு அதைவSதைனத்தைதயும் ஜேசர்த்துச் சாப்பிட்டுவிட்டு எழுந்து, 'கார் வெரடிSா?' 
என்று அவள் டிதைரவதைரக் ஜேகட்க, 'வெரடி!’ என்று அவன் வெசால்ல, ‘அம்மா, நான் வருகிஜேறன்!' என்று 
வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவள் வாசலுக்கு வருவாளாயினள்.

அதுகாதைல அங்ஜேக ஜேபட்டிக்காகக் காத்திருந்த நிருபர் ஒருவர் அவதைளக் கண்டதும் எழுந்து நின்று, 
'இரவு தூங்கினீர்களா?' என்று ஜேகட்க, 'துங்கிஜேனன்!' என்று அவள் வெசால்ல, 'காதைல எழுந்தீர்களா?’ என்று
அவர் ஜேகட்க, ‘எழுந்ஜேதன்!' என்று அவள் வெசால்ல, ‘சாப்பிட்டீர்களா?' என்று அவர் ஜேகட்க, 
'சாப்பிட்ஜேடன்!' என்று அவள் வெசால்ல ‘என்ன சாப்பிட்டீர்கள்?’ என்று அவர் ஜேகட்க, 'வழக்கமாகச் 
சாப்பிடும் ஒஜேர ஒரு இட்லிதைSக்கூட விட்டுவிட்டு இன்று நான் பாதிதான் சாப்பிட்ஜேடன்; பாக்கிப் 
பாதிதைS என் அம்மா என்னுதைடS ததைலதைSச் சுற்றித் திருஷ்டி கழித்துக் காக்காய்க்குப் 
ஜேபாட்டுவிட்டாள்!' என்பதாகத்தாஜேன வெசால்லிவிட்டு அவள் காரில் ஏறி உட்கார்ந்து வெகாள்ள, 
‘இன்வெனான்தைறக் ஜேகட்க மறந்துவிட்ஜேடஜேன, உங்களுக்கு எப்ஜேபாது கலிSாணம்?’ என்று நிருபர் 
காருக்குள் ததைலதைS நீட்டிக் ஜேகட்க, 'நடக்கும்ஜேபாது வெசால்கிஜேறன்!’ என்று வெசால்லிவிட்டு அவள் 
வெவளிஜேS வர, அதுவதைர அவளுக்காக அங்ஜேக காத்திருந்த நட்சத்திரதாசன் திடீவெரன்று அவள் காருக்கு 
முன்னால் பாS, ‘இவெதன்ன சங்கடம்?' என்ன விஷSம்?’ என்று விசாரிக்க, ‘ஜேநற்றிரவு வந்த ரசிகன் நான். 
வெகாடுக்கஜேவ வெகாடுத்தீர்கள் ஜேபாட்ஜேடா, அதில் ஒரு தைகவெSழுத்தைதப் ஜேபாட்டுக் வெகாடுக்கக் கூடாதா?’ 
என்று அவன் தன் தைகயிலிருந்த ஜேபாட்ஜேடாதைவ நீட்ட, 'அரசிSல் நிர்ணSச் சட்டத்தில் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பதினாலு வெமாழிகளும் வெதரியும் எனக்கு. அந்த வெமாழிகளில் எந்த வெமாழியில் 
நான் தைகவெSழுத்துப் ஜேபாட?' என்று அவள் ஜேகட்க, 'தமிழ்தான் வெதரியும் எனக்கு: தமிழிஜேலஜேS 
ஜேபாடுங்கள்!' என்று அவன் வெசால்ல, ‘சரி' என்று அவள் அந்தப் ஜேபாட்ஜேடாதைவ வாங்கி ‘பிஜேரமகுமாரி' 
என்று தைகவெSழுத்துப் ஜேபாட்டுவிட்டு, இடமிருந்து வலமாக ஒரு முதைறயும், வலமிருந்து இடமாக 
இன்வெனாருமுதைறயும் சரிSாக ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றனவா என்று விரல் விட்டு எண்ணிப் 
பார்க்க, அது எட்டு எழுத்துக்களாக வருவதைதக் கண்டு மதைலத்து, திதைகத்து, ‘ஏன் டிதைரவர்! 
பிஜேரமகுமாரிக்கு ஆறு எழுத்துத்தாஜேன?’ என்று டிதைரவதைரக் ஜேகட்க, 'ஆறு எழுத்துத்தான்!' என்று அவன் 
அடித்துச் வெசால்ல, 'எட்டு எழுத்துக்கள் வருகிறஜேத?' என்று அவள் தான் ஜேபாட்ட தைகவெSழுத்தைத 
அவனுக்குக் காட்ட, 'ஓ, அதுவா? ‘ஜேர'வன்னாதைவயும் ‘மா'வன்னாதைவயும் நீங்கள் இரண்டிரண்டு 
எழுத்துக்களாகக் கணக்குப் பண்ணிக் வெகாண்டிருக்கிறீர்கள்; அதனால்தான் எட்வெடழுத்து வருகிறது!' 
என்று அவன் தட்டாமல் வெசால்ல, ‘ஜேபாடா, ஜேபா! அதைவ இரண்டும் இரண்டு எழுத்துத்தான் என்று 
எனக்குத் வெதரிSாதா, என்ன? சும்மா ஜேகட்ஜேடன்!’ என்று அவள் திடீர்ச் சிரிப்பால் திடீவெரன்று 
எல்லாவற்தைறயும் மதைறத்துவிட்டுத் தன் தைகயிலிருந்த ஜேபாட்ஜேடாதைவ நட்சத்திர தாசனிடம் வெகாடுத்து 
அனுப்பி தைவப்பாளாயினள்.

அத்துடனாவது அந்த ரசிகன் அவதைள விட்டானா என்றால் அதுதான் இல்தைல; ஒரு வாரத்துக்வெகல்லாம் 
மாண்புமிகு வெபாதுப்பணி அதைமச்சருக்கு மனு ஒன்தைறத் தSார் வெசய்து வெகாண்டு வந்து அவன் 
அவளுதைடS வீட்டுக் ஜேகட்டருஜேக நின்றான். இம்முதைற அவள் உள்ஜேளயிருந்து வெவளிஜேS வரவில்தைல; 
வெவளிஜேSயிருந்து உள்ஜேள ஜேபானாள். வழக்கம்ஜேபால் அவள் காதைர மடக்கி அவன் தன் மனுதைவ 
அவளிடம் நீட்ட, ‘என்ன இது?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அதைத வாங்கிப் பார்த்த அவள், ‘உள்ஜேள வந்து
வெதாதைலயும்!' என்று வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாக, அதனால் உச்சி குளிர்ந்து ஜேபான அவன் அவளுதைடS 
காதைரயும் முந்திக்வெகாண்டு உள்ஜேள 'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடுவானாயினன்.

காதைர விட்டுக் கீஜேழ இறங்கிS பிஜேரமகுமாரி, 'இந்த மனுதைவவெSல்லாம் படித்துக் வெகாண்டிருக்க 
இப்ஜேபாது எனக்கு ஜேநரமில்தைல; நான் ஜேபாய் ‘வெரஸ்ட்' எடுக்க ஜேவண்டும். என்ன விஷSம், வெசால்லும்?’ 
என்று சற்ஜேற வெவகுண்டு ஜேகட்க, 'ஜேகாடம்பாக்கம் ரயில்ஜேவ ஜேகட்தைட எடுத்தாலும் எடுத்தார்கள்; 
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என்தைனப் ஜேபான்ற ரசிகர்களுக்குப் பிடித்தது ததைலவலி! உங்கள் தரிசனத்துக்காக நாங்கள் உங்களுதைடS 
வீடு ஜேதடி வந்து, உங்கள் வீட்டுக் ஜேகட்டருஜேக நின்று தவம் வெசய்S ஜேவண்டியிருக்கிறது. அந்தத் தவத்தைத 
நாங்கள் மறுபடியும் ஜேகாடம்பாக்கம் ஜேகட்டருகிஜேலஜேS நின்று வெசய்Sஜேவண்டும். அதற்காக இப்ஜேபாது 
அங்ஜேக கட்டப்பட்டிருக்கும் ஜேமம்பாலத்தைத உடஜேன இடிக்க ஜேவண்டும். இடித்துவிட்டு மீண்டும் 
ரயில்ஜேவ ஜேகட்தைடக் வெகாண்டு வந்து அங்ஜேக ஜேபாடஜேவண்டும். அதற்குத்தான் இந்த மனு. இதில் 
நீங்களும் ஒரு தைகவெSழுத்துப் ஜேபாட ஜேவண்டும்!' என்று நட்சத்திரதாசன் வெசால்ல, ‘இவெதன்ன வம்பு, 
இவன் ஒரு மாதிரிSான ஆசாமிSாயிருப்பான் ஜேபாலிருக்கிறஜேத?' என்று அவதைன ஜேமலும் கீழுமாகப் 
பார்த்த அவள், ‘இது உம்முதைடS வெசாந்த முSற்சிSா? இல்தைல, ரசிகர் சங்கத்தின் முSற்சிSா?' என்று 
ஜேகட்க, ‘இரண்டுமில்தைல; இது பிஜேரமகுமாரி மன்றத்தின் முSற்சி!’ என்று அவன் சற்ஜேற வெவட்கத்துடன் 
வெசால்ல, ‘அந்த மன்றத்தின் ததைலவர் Sார்?’ என்று அவள் ஜேகட்க, ‘ததைலவரும் நாஜேன; காரிSதரிசியும் 
நாஜேன; வெபாருளாளரும் நாஜேன; அங்கத்தினரும் நாஜேன!’ என்று அவன் அடுக்க, 'அப்படிSா? இதில் 
தைகவெSழுத்துப் ஜேபாட்டால் உம்முதைடS ‘லிஸ்ட்'டில் அல்லவா என்தைனயும் 
ஜேசர்த்துவிடுவார்கள்?' என்று அவன் வெகாடுத்த மனுதைவ அவனிடஜேம அவள் திருப்பிக் வெகாடுக்க, 
அதற்குள் பித்தம் ததைலக்ஜேகறிவிட்ட அவன், ‘இனி நான் ஜேவறு, நீ ஜேவறா?’ என்று சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
வெசால்லிவிட்டு, ‘நான் ஜேபச நிதைனப்பவெதல்லாம் நீ ஜேபசஜேவண்டும்; நீ ஜேபச நிதைனப்பவெதல்லாம் நான் 
ஜேபச ஜேவண்டும்!' என்று பாட ஆரம்பிக்க, 'தாங்காது; இனி தாங்கஜேவ தாங்காது!' என்று நிதைனத்த அவள் 
தன் காரிS தரிசிதைSக் தைக தட்டி அதைழத்து, ‘இந்தப் தைபத்திSத்தைத எப்படிSாவது வெவளிஜேS அனுப்பு!' 
என்று உத்தரவு ஜேபாட்டுவிட்டு உள்ஜேள ஜேபாவாளாயினள்.

‘அப்பா, நட்சத்திரதாசா! மரிSாதைதSாக வெவளிஜேS ஜேபாகிறாSா, இல்தைலSா?' என்று காரிSதரிசி சற்று 
மரிSாதைதக் குதைறவுடன் ஜேகட்க, ‘மாட்ஜேடன்; பிஜேரமகுமாரி இந்த மனுவில் தைகவெSழுத்துப் ஜேபாடும் 
வதைர நான் இந்த இடத்தைத விட்டுப் ஜேபாகமாட்ஜேடன்!' என்று அவன் அடம் பிடிக்க, 'ஜேபாகாவிட்டால் 
ஜேபாலீசுக்குப் ஜேபான் பண்ணுஜேவன்!’ என்று காரிSதரிசி அவதைன எச்சரிக்க, 'பண்ணு; தாராளமாகப் 
பண்ணு!’ என்று அவன் அதற்கும் அதைசந்து வெகாடுக்காமல் அங்ஜேகஜேS நிற்க, காரிSதரிசி ஜேவறு 
வழியின்றிப் ஜேபாலீசுக்குப் 'ஜேபான்' வெசய்து விஷSத்தைதச் வெசால்ல, ‘எந்தப் தைபத்திSமாயிருந்தாலும் 
அதனால் பிறருக்கு ஆபத்து ஜேநராத வதைர நாங்கள் ஒன்றும் வெசய்வதற்கில்தைல!' என்று அவர்கள் தைகதைS 
விரித்துவிட, அதற்கு ஜேமல் என்ன வெசய்வவெதன்று காரிSதரிசி பிஜேரமகுமாரியுடன் கலந்து 
ஜேSாசிப்பாராயினர்.

அதுகாதைல மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தருதைடS நிதைனவு அவளுக்கு வர, 'அவர்தான் இதற்கு ஏதாவது வழி 
காட்டக் கூடும்’ என்று அவர்கள் அவதைர வரவதைழக்க, அவர் எல்லாவற்தைறயும் அவர்களிடமிருந்து 
விசாரித்துத் வெதரிந்து வெகாண்ட பின் நட்சத்திரதாசதைனயும் பிஜேரம குமாரிதைSயும் ஒரு முதைற ஏற 
இறங்கப் பார்த்துவிட்டு, ‘இவர் இங்ஜேகஜேS இருக்கட்டும்; நீங்கள் உள்ஜேள ஜேபாய் உங்கள் 'ஜேமக்கப்'தைபக் 
கதைலத்துவிட்டு வாருங்கள்!’ என்று பிஜேரமகுமாரியிடம் வெசால்ல, அவள் அப்படிஜேS ஜேபாய்த் தன் 
'ஜேமக்கப்'தைபக் கதைலத்துவிட்டு வெவளிஜேS வர, 'இப்வெபாழுது வெசால்லப்பா, இவர்கதைள நன்றாகப் 
பார்த்துவிட்டுச் வெசால்; ஜேகாடம்பாக்கம் ஜேகட்டருஜேக நின்று இவர்கதைளத் தரிசிப்பதற்காக நீ 
இவர்களுதைடS தைகவெSழுத்துடன் இந்த மனுதைவப் வெபாதுப் பணி அதைமச்சரிடம் வெகாடுக்க ஜேவண்டிSது
அவசிSந்தானா?' என்ற விக்கிரமாதித்தர் நட்சத்திரதாசதைனக் ஜேகட்க, அவர் வெசான்னபடி அவன் அவதைள 
நன்றாகப் பார்த்து விட்டு, 'ஐஜேSா ஜேவண்டாம்! இந்த நட்சத்திர தரிசனத்துக் காகக் ஜேகாடம்பாக்கம் 
ஜேமம்பாலத்தைத வீணாக இடிக்க ஜேவண்டாம்!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவன் ததைல வெதறிக்க 
ஓடுவானாயினன்."

பத்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான கனகதாரா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு 
வாருங்கள்; பதிஜேனாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் வித்திSா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா5னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு...…
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11. பதிஜேனாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

வித்திSா வெசான்ன 5தி 5கதாம்பாள் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! '5லங்காணாபுரம், 5லங்காணாபுரம்’ என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 
'5லங்காணா ஈஸ்வரர் ஜேகாயில், 5லங்காணா ஈஸ்வரர் ஜேகாயில்' என்று ஒரு ஜேகாயில் உண்டு. அந்தக் 
ஜேகாயிலுக்கு ‘5தி 5கதாம்பாள், 5தி 5கதாம்பாள்' என்று ஒரு தாசி உண்டு. அந்தத் தாசிக்கும் ஜேகாயில் 
தர்மகர்த்தா ஜே5ாதிலிங்கத்துக்கும் காதல், காதல் என்றால் பகிரங்கக் காதல் அல்ல; ரகசிSக் காதல்.

இப்படிSாகத்தாஜேன அவர்களுதைடS காதல் சூடும் சுதைவயும் குன்றாமல் பரம ரகசிSமாக இருந்து 
வருங்காதைலயில், ஒரு நாள் தர்மகர்த்தாவாகப்பட்டவர் ஜேகாயிலுக்குப் புதிதாக வந்திருந்த அர்ச்சகதைர 
அவசரம் அவசரமாக விளித்து, 'எனக்கு நீர் ஓர் உதவி வெசய்S ஜேவணும்; தவறாக நிதைனக்கக் கூடாது!’ 
என்று சற்ஜேற வெவட்கத்துடன் விண்ணப்பிக்க, 'தவறாக நிதைனக்கக் கூடாது என்று வெசால்வதிலிருந்ஜேத 
இவர் ஜேகாரும் உதவி தவறான உதவிSாய்த்தான் இருக்கும் ஜேபால் இருக்கிறஜேத!' என்று நிதைனத்த 
அர்ச்சகர், தம்முதைடS பிதைழப்பு தற்சமSம் அவருதைடS தைகயில் இருப்பதைத நிதைனவுகூர்ந்து, 
'அதற்வெகன்ன, வெசால்லுங்கள்? அவசிSம் வெசய்கிஜேறன்!’ என்று குதைழS, ‘நம் ஜேதவஸ்தானத்துத் தாசி 5தி 
5கதாம்பாதைள உமக்குத் வெதரியுமல்லவா?’ என்று அவர் ஜேகட்க, ‘வெதரிSாஜேத! இப்ஜேபாதுதாஜேன நான் 
வந்திருக்கிஜேறன். இனிஜேமல்தான் வெதரிந்துவெகாள்ள ஜேவண்டும்!' என்று அர்ச்சகர் ஓர் அசட்டுச் சிரிப்தைப 
உதிர்க்க, 'வெதரிSாவிட்டால் என்ன? இன்று வெவள்ளிக்கிழதைம; சாSந்திரம் அவள் அவசிSம் ஜேகாயிலுக்கு 
வருவாள். அவள் வரும்ஜேபாஜேத அவதைளச் சுற்றி ஒரு கூட்டம் ஜேசரும்; அதிலிருந்ஜேத அவள் தான் 5தி 
5கதாம்பாள் என்பதைத நீர் வெதரிந்துவெகாள்ளலாம். அவளிடம் இந்த நவரத்தினமாதைலதைSக் 
வெகாடுத்துவிடும். நாலு ஜேபருக்குத் வெதரிந்து வெகாடுக்காதீர்; ரகசிSமாகக் வெகாடும்!' என்று வெசால்லி அவர் 
தம் தைகப் தைபயிலிருந்த நவரத்தினமாதைலதைS எடுத்து அர்ச்சகரிடம் வெகாடுக்க, 'ஐஜேSா, இவ்வளவு 
வெபரிS வெபாறுப்தைப என்னிடம் ஒப்பதைடக்கிறீர்கஜேள!' என்று அர்ச்சகர் அலற, 'அலறாதீர்! அதற்குத் 
தகுதிSான ஆள் நீர்தான்; ஜேவறு Sாரிடமும் எனக்கு நம்பிக்தைகயில்தைல. இதைத நாஜேன வெகாண்டு ஜேபாய் 
அவளிடம் வெகாடுத்திருப்ஜேபன். இதைதக் கட்டி முடித்த ஆசாரி நானும் என் மதைனவியும் பட்டணத்துக்குப்
புறப்படுகிற ஜேநரத்தில் இதைதக் வெகாண்டு வந்து என்னிடம் வெகாடுத்தான். என் மதைனவி வாவெSல்லாம் 
பல்லாக, 'இது Sாருக்கு?' என்றாள்; ‘சாமிக்கு!' என்று வெசால்லி அவதைளச் சமாளித்ஜேதன். அவள் 
இப்ஜேபாது வெவளிஜேS நிற்கும் காரில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள். அவளுக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் இதைத நான் 
உம்மிடம் வெகாடுப்பதுதான் வெபாருத்தம்; ஜேவறு Sாரிடம் வெகாடுத்தாலும் அது வெபாருத்தமாயிருக்காது. 
பிடியும், பிடியும், எனக்கு ஜேநர மாகிறது!' என்பதாகத் தாஜேன அவர் அந்த நவரத்தின மாதைலதைS 
அர்ச்சகரின் தைகயிஜேல 'திணி, திணி' என்று திணித்துவிட்டு, ஓட்டமும் நதைடயுமாக வெவளிஜேS 
வெசல்வாராயினர்.

மாதைல வந்தது. ஜேகாயிலுக்கு வந்த 5தி 5கதாம்பாள் தனிSாக வரவில்தைல; நாலு ஜேதாழிகளுடன் 
வந்தாள். அந்தத் ஜேதாழிகஜேளா அதிசSத் ஜேதாழிகளாயிருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருத்திSாவது அந்த 5தி 
5கதாம்பாளுக்குக் வெகாஞ்சமாவது மாறுபட்டிருந்தார்களா என்றால், அதுதான் இல்தைல; ஒஜேர அச்சில் 
வார்த்த மாதிரி அவர்களும் அவதைளப் ஜேபாலஜேவ இருந்தார்கள். தர்மகர்த்தா வெசான்னதுஜேபால் 
அவர்கதைளச் சுற்றிக் கூட்டம் என்னஜேவா ஜேசரத்தான் ஜேசர்ந்தது; அந்த ஐவரில் Sார் 5தி 5கதாம்பாள் 
என்பதுதான் அர்ச்சகரால் வெதரிந்துவெகாள்ள முடிSாத புதிராயிருந்தது!

வெதரிந்தவர்கள் SாதைரSாவது ஜேகட்டுப் பார்க்கலாவெமன்றாஜேலா, அவர்களில் சிலர், '5தி 
5கதாம்பாதைளSா உமக்குத் வெதரிSாது?’ என்று 'வெகக்வெகக்ஜேக’ எனச் சிரிக்கக் கூடும்; இன்னும் சிலஜேரா, 
‘ஏன், எதற்கு?' என்று குதைடSக் கூடும். அவர்களிடம் தான் என்னத்தைதச் வெசால்வது? 'நாலு ஜேபருக்குத் 
வெதரிந்து வெகாடுக்காதீர்; ரகசிSமாகக் வெகாடும்!' என்றல்லவா அவர் வெசால்லிவிட்டுப் ஜேபாயிருக்கிறார்?

அர்ச்சகர் விழித்தார்; திதைகத்தார்!

பூதை5தைS முடித்துக்வெகாண்டு ஜேபானபின், அவர்களுதைடS வீட்டுக்ஜேக ஜேபாய் இதைதக் வெகாடுத்துவிட்டு 
வரலாவெமன்றால், பார்ப்பவர்கள் என்ன நிதைனப்பார்கள்? ‘அர்ச்சகரா தாசி வீட்டுக்குப் ஜேபாகிறார்? 
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அநிSாSம்! அநிSாSம்!' என்று நிதைனக்கமாட்டார்களா? பதைன மரத்தின் அடியிலிருந்து பாதைலக் 
குடித்தாலும் பனங்கள்தைளக் குடிக்கிறான் என்று தாஜேன உலகம் நிதைனக்கும்?

‘அவெதல்லாம் எதற்கு? அர்ச்சதைன வெசய்S வரும்ஜேபாது எல்ஜேலாதைரயும் ஜேகட்பதுஜேபால அவர்கதைளயும் 
'SாருதைடS வெபSருக்குச் வெசய்S ஜேவண்டும்?’ என்று ஜேகட்டால் அவள் தன் வெபSதைரச் வெசால்லாமலா 
இருக்கப் ஜேபாகிறாள்? அப்ஜேபாது வெதரிந்துவெகாண்டால் ஜேபாகிறது!’ என்று அர்ச்சகர் அதைதச் 
வெசய்வதற்குத் தSாராக, அதற்குள் அங்ஜேக வந்து ஜேசர்ந்த அந்த நாரீமணிகள் தங்களுதைடS 
பூக்குடதைலயிலிருந்து தைநஜேவத் திSத்துக்கு ஜேவண்டிSவற்தைற எடுத்துப் படுபவ்விSமாக அவரிடம் 
வெகாடுக்க, அவரும் அவற்தைறப் படுபவ்விSமாகப் வெபற்றுக்வெகாண்டு, ‘SாருதைடS வெபSருக்குச் வெசய்S 
ஜேவண்டும்?’ என்று கடாவ, 'சுவாமியின் வெபSருக்ஜேக வெசய்து விடுங்கள்!’ என்று அவர்களில் ஒருத்தி 
சாவதானமாகச் வெசால்ல, ‘என் அப்பா 5லங் காணா ஈஸ்வரா! என்தைன ஏண்டா வெபSர் காணா 
அர்ச்சகனாகப் பதைடத்தாய்?' என்று சிவ நாமாவளியும், சிந்திS மூக்குமாக அவர் அந்த அர்ச்சதைனதைSச் 
வெசய்து முடிப்பாராயினர்.

‘அதற்கு ஜேமல் ஜேSாசிப்பதில் பிரஜேSாசனமில்தைல' என்று அர்ச்சகர் துணிந்து, அவர்கதைளஜேS ஜேநருக்கு 
ஜேநராக ஜேநாக்கி, 'உங்களில் Sார் 5தி 5கதாம்பாள் என்று நான் வெதரிந்து வெகாள்ளலாஜேமா?' எனப் 
படுபவ்விSமாகக் ஜேகட்க, 'அது கூடத் வெதரிSாமலா இங்ஜேக நீங்கள் அர்ச்சகர் ஜேவதைல பார்க்க 
வந்திருக்கிறீர்கள்?’ என்று அந்த அழகு ராணிகள் குபீவெரன்று சிரிக்க, 'ஏண்டா, அதைதக் ஜேகட்டுத் 
வெதாதைலத்ஜேதாம்?' என்று அர்ச்சகர் அவமானத்தால் அப்படிஜேS குன்றிப் ஜேபாவாராயினர்.

அதுகாதைல பக்தஜேகாடிகஜேளாடு பக்தஜேகாடிSாக அங்ஜேக வந்திருந்த ஊருக்குப் புதிSவர் ஒருவர் 
அர்ச்சகருக்கு ஜேநர்ந்த அவமானத்தைதத் தமக்ஜேக ஜேநர்ந்த அவமானமாகக் கருதி, ‘ஏன் அம்மா, 
சிரிக்கிறீர்கள்? ஐவரும் ஒஜேர மாதிரிSாக உள்ள உங்களில் Sார் 5தி 5கதாம்பாள் என்று அவர் ஜேகட்டதில் 
என்ன தவறு?' என்று ஜேகட்க, 'அதைதக்கூடத் வெதரிந்து வெகாள்ளாமல் அவர் இங்ஜேக அர்ச்சகராக 
வந்திருக்கிறாஜேர, அதுதான் தவறு!' என்று அவர்களில் ஒருத்தி வெசால்ல, ‘நானும்தான் இந்த ஊருக்குப் 
புதிது; உங்களில் Sார் 5தி 5கதாம்பாள் என்று எனக்குந்தான் வெதரிSாது. அதனால் இந்தக் ஜேகாயிலுக்கு 
நான் வந்தது தவறாகிவிடுமா?’ என்று அவர் திருப்பிக் ஜேகட்க, ‘சந்ஜேதகவெமன்ன, தவறுதான்!' என்று 
அதற்கும் சதைளக்காமல் அவர்களில் இன்வெனாருத்தி அடித்துச் வெசால்ல, ‘ஏது, வெபால்லாத 
வெபண்களாயிருப்பார்கள் ஜேபால் இருக்கிறஜேத, இவர்கள்!’ என்று நிதைனத்த அவர், 'அப்படிSானால் 
உங்களில் Sார் அந்த 5தி 5கதாம்பாள் என்பதைத நீங்கள் Sாருக்கும் வெசால்லஜேவ மாட்டீர்களா?' என்று 
ஜேகட்க, ‘வெசால்ல மாட்ஜேடாம்; அவர்களாகத் வெதரிந்துவெகாள்ளாத வதைர நாங்களாகச் வெசால்லஜேவ 
மாட்ஜேடாம்!' என்று அவர்களில் மற்வெறாருத்தி வெசால்ல, 'ஓய், அர்ச்சகஜேர! அந்த 5தி 5கதாம்பாதைள நீர் 
அவசிSம் வெதரிந்துவெகாள்ளத்தான் ஜேவண்டுமா?’ என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட ஊருக்குப் புதிSவர் 
அர்ச்சகரின் பக்கம் திரும்ப, 'ஆம், அவசிSம் வெதரிந்துவெகாள்ள ஜேவண்டியிருக்கிறது!' என்று அவர் தம் 
மடியிலிருந்த நவரத்தின மாதைலதைS அழ மாட்டாக் குதைறSாகத் வெதாட்டுப் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட 
வெசால்ல, 'அப்படிSானால் வெகாஞ்சம் வெபாறும்; அதைத நான் கண்டுபிடித்துச் வெசால்கிஜேறன்!' என்று 
வெசால்லிவிட்டு அவர் அந்த ஐந்து ஆரணங்குகளின் பக்கம் திரும்ப, 'எங்ஜேக கண்டுபிடியுங்கள், 
பார்க்கலாம்?’ என்று அவர்களில் மற்றும் ஒருத்தி அவதைர ஜேநாக்கி சவால் விட, 'அதற்கு நீங்கள் ஒரு 
காரிSம் வெசய்S ஜேவண்டும். அஜேதா வெதாங்குகிறஜேத, தூங்கா மணி விளக்கு, அதிலுள்ள ஐந்து 
சுடர்கதைளயும் நீங்கள் ததைலக்கு ஒன்றாகத் தூண்டிவிட ஜேவண்டும்!' என்று அவர் வெசால்ல, 'ஆஹா! 
அதற்வெகன்ன, அப்படிஜேS தூண்டிவிடுகிஜேறாம்!' என்று அவர்கள் ஒவ்வெவாருவரும் ஒவ்வெவாரு சுடராகத் 
தூண்டி விட்டுவிட்டு வர, கதைடசிSாகத் தூண்டி விட்டுவிட்டு வந்தவதைளச் சுட்டிக் காட்டி, 'நீங்கள்தான் 
அந்த 5தி 5கதாம்பாள்!' என்று ஊருக்குப் புதிSவர் வெசால்ல, அவள் விSப்புடன் அவர் பக்கம் திரும்பி, 
'அது எப்படித் வெதரிந்தது உங்களுக்கு?’ என்று ஜேகட்க, 'முதல் நால்வரும் சுடதைரத் தூண்டிவிடும்ஜேபாது 
தங்கள் விரலில் பட்ட எண்வெணதைSத் ததைலயிஜேல தடவிக் வெகாண்டார்கள்; அதிலிருந்து அவர்கள் 
நால்வரும் உங்களுக்குத் ஜேதாழிகள் என்பதைத நான் வெதரிந்துவெகாண்ஜேடன். ஐந்தாவதாகத் தூண்டிவிட்ட 
நீங்கள், உங்களுதைடS விரலில் பட்ட எண்வெணதைS விளக்கிஜேலஜேS தடவிவிட்டு வந்தீர்கள்; அதிலிருந்து 
உங்கதைள நான் 5தி 5கதாம்பாள் என்று வெதரிந்து வெகாண்ஜேடன்!' என்று அவள் விளக்க, 5தி 5கதாம்பாள் 
'தா, தைத’ என்று 5திஜேSாடு ஒரு குதியும் ஜேபாட்டபடி, 'அகப்பட்டுக்வெகாண்டீரா, நீர்தான் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர்!’ என்று 'விதைலயுSர்ந்த புன்னதைக’ ஒன்தைறச் சிந்த, 'ஆம், நாஜேனதான்!' என்று அவர் 
வெசால்லி விட்டு, 'அதைதத் வெதரிந்து வெகாள்ளவா இதுவதைர நீங்கள் உங்களுதைடS வெபSதைரச் வெசால்லாமல் 
அடம் பிடித்தீர்கள்?' என்று சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, 'ஆம், இங்ஜேக நீங்கள் வந்திருப்பதாக நான் 
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ஜேகள்விப்பட்ஜேடன். உங்கதைளப் பார்க்க ஜேவண்டுவெமன்று எனக்கு வெராம்ப நாளாக ஆதைச. ஆனால் 
என்தைன எப்படி உங்களுக்குத் வெதரிSாஜேதா, அஜேத மாதிரி உங்கதைளயும் எனக்குத் வெதரிSாது. அதைதத் 
வெதரிந்து வெகாள்வதற்கு என்னடா வழி என்று ஜேSாசித்ஜேதன். இப்படி ஒரு வழி ஜேதான்றிற்று. அதைதக் 
தைகSாண்ஜேடன்; எதிர்பார்த்த வெவற்றிதைSயும் வெபற்ஜேறன்!' என்று அவள் வெசால்ல, அதுதான் சமSவெமன்று 
தம் மடியிலிருந்த நவரத்திர மாதைலதைS எடுத்துச் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்வெகாண்ஜேட அவள் தைகயில் 
‘திணி, திணி' என்று திணித்து, 'ரகசிSம்; பரம ரகசிSம். தர்மகர்த்தா வெகாடுக்கச் வெசான்னார் இதைத!' என்று 
அர்ச்சகர் அவள் காஜேதாடு காதாகச் வெசால்ல, 'இதற்கா நீங்கள் அத்ததைன பாடு பட்டீர்கள்? அவருக்கு இது 
ரகசிSமாயிருந்தாலும் ஊருக்கு இது ஒன்றும் ரகசிSமில்தைலஜேS!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவள் 
அந்த நவரத்தின மாதைலதைS எடுத்து அங்ஜேகஜேS அணிந்து வெகாள்வாளாயினள்."

பதிஜேனாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான வித்திSா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; பன்னிரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் சாந்தா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு..…
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12. பன்னிரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

சாந்தா வெசான்ன சர்வ கட்சி ஜேநசன் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் காதைல எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் வெவளிஜேS வெசல்லத் தSாராகிக் 
வெகாண்டிருந்த காதைல, ‘பார்தைவSாளர் அதைற'தைSச் ஜேசர்ந்த தைபSன் ஒருவன், அவதைரப் பார்க்க 
வந்திருந்த Sாஜேரா ஒருவர் பூர்த்தி வெசய்து வெகாடுத்த 'பார்தைவSாளர் சீட்டு' ஒன்தைறக் வெகாண்டு வந்து 
அவரிடம் வெகாடுக்க, அதைத அவர் வாங்கிப் பார்க்க அதில் கண்டிருந்ததாவது:

வெபSர் : சர்வகட்சி சாரநாதன்

விலாசம் : இன்பசாகரம், கபாலீஸ்வரம்

விஷSம் : புத்தக விஷSம்

‘இவெதன்ன ஜேவடிக்தைக? வெபSதைரப் பார்த்தால் சர்வ கட்சி சாரநாதனாயிருக்கிறது! விலாசத்தைதப் 
பார்த்தால் இன்ப சாகரம், கபாலீஸ்வரமாயிருக்கிறது! 'இன்பசாகரம்’ என்றால் தாதுபுஷ்டி ஜேலகிSம், 
மாத்திதைர-இப்படி ஏதாவது வெசய்து விற்பவராயிருப்பாஜேரா என்னஜேவா, வெதரிS வில்தைலஜேS? அப்படி 
ஏதாவது இருந்தால் விஷSம் ஏன் புத்தக விஷSமாயிருக்கப்ஜேபாகிறது? என்று பலவாறு சிந்தித்து, 
ஒன்றும் புரிSாமல் தம்தைமத் தாஜேம நிந்தித்து, 'எதற்கும் வீடு ஜேதடி வந்த ஆசாமிதைSப் பார்த்துத்தான் 
தைவப்ஜேபாஜேம!’ என்று எண்ணிSவராய், 'உள்ஜேள வரச் வெசால்!' என்று அவர் தைபSனிடம் வெசால்லி 
அனுப்புவாராயினர்.

அங்ஙனஜேம தைபSன் ஜேபாய்ச் வெசால்ல, உதைடயில் ரா5ாஜிதைSயும், நாசித் துவாரங்கள் இரண்டும் சற்ஜேற 
அகன்றிருந்ததால் முகத்தில் ஜேகாயில் விதானங்களின் உச்சியில் உள்ள ஆளிதைSயும் ஒத்திருந்த 
வெநட்தைடSர் ஒருவர் உள்ஜேள நுதைழந்து, 'குட்மார்னிங், வெ5ய் ஹிந்த், வணக்கம்!’ என்று வெசால்லிவிட்டு, 
'முதன் முதலாக உங்கதைளச் சந்திப்பதால் உங்களுக்கு எந்த வணக்கம் பிடிக்கும் என்று எனக்குத் 
வெதரிSவில்தைல. ஆகஜேவ, மூன்று விதமான வணக்கங்கதைளயும் வெசால்லி தைவத்ஜேதன்; உங்களுக்கு எது 
பிடிக்குஜேமா அதைத ஏற்றுக் வெகாள்ளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, மனிததைன மனிதன் வணங்குவஜேத எனக்குப் 
பிடிக்காது. தப்பித் தவறி Sாராவது வணங்கினால் அவர்களிடம் நான் மிகவும் எச்சரிக்தைகSாயிருப்பது 
வழக்கம்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, வந்தவர் காது வெகாஞ்சம் ஜேகட்காத ஜேதாஷத்தால் ஜேகட்டவர் 
ஜேபால் சிரித்து, 'இந்தக் காலத்திலும் வெவள்தைளSதைரப் பிடிக்கும் சிலர் இங்ஜேக இருக்கிறார்கள் அல்லவா? 
அவர்கதைளக் கண்டால் நான் ‘குட் மார்னிங்' என்று வெசால்ஜேவன். காங்கிரஸ்காரதைனக் கண்டால் வெ5ய் 
ஹிந்த், தி.மு.க. தைவக் கண்டால் வணக்கம். நமக்கு ஏன் ஒருவருதைடS வெபால்லாப்பு? விSாபாரம் நமக்கு 
முக்கிSமா? கட்சி நமக்கு முக்கிSமா? என்று ஜேகட்க, 'நமக்கு, நமக்கு என்று வெசால்லி என்தைனயும் 
உங்கள் சர்வ கட்சியில் ஜேசர்த்துக்வெகாண்டு விட்டீஜேர? எனக்கு என்று வெசால்லும்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் 
திருத்த, வந்தவர் அதைதயும் ஒரு சிரிப்புச் சிரித்துச் சமாளிப்பாராயினர்.

‘சரி, விஷSத்துக்கு வாருங்கள்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைரத் தூண்ட, ‘என்தைன உங்களுக்குத் 
வெதரிந்திருக்கு வெமன்று நிதைனக்கிஜேறன். 'சர்வகட்சி சாரநாதன்' என்று மட்டும் அல்ல; 'இன்பசாகரம் 
சாரநாதன்’ என்றும் என்தைன அதைழப்பார்கள்!' என்று வந்தவர் ஆரம்பிக்க, ‘இன்பசாகரம் என்றால் 
தாதுபுஷ்டி ஜேலகிSம், மாத்திதைர ஏதாவது தSார் வெசய்து விற்க வந்திருக்கிறீரா, என்ன? அப்படி 
ஏதாவது இருந்தால் இப்ஜேபாஜேத வெசால்லிவிடும். அனாவசிSமாகப் ஜேபசி, உம்முதைடS ஜேநரத்தைதயும் 
என்னுதைடS ஜேநரத்தைதயும் வீணாக்கிக் வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டாம். அவற்தைறவெSல்லாம் வாங்கிச் 
சாப்பிடக் கூடிS வSதைத நான் இன்னும் அதைடSவில்தைல!' என்று விக்கிரமாதித்தர் குறுக்கிட்டுச் 
வெசால்ல, ‘இலக்கிS இன்பம் ஊட்டுவதுதான் என்னுதைடS விSாபாரஜேம தவிர, இல்லற இன்பம் 
ஊட்டுவதல்ல' என்று வந்தவர் அதைத மறுக்க, ‘இலக்கிSத்துக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்?' என்று 
விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் ஜேகட்க, ‘சம்பந்தப்படுத்தத்தாஜேன வந்திருக்கிஜேறன்!' என்று வந்தவரான 
சர்வகட்சி சாரநாதனாகப்பட்டவர் வெசால்லலுற்றாஆர், வெசால்லலுற்றாஆர், வெசால்லலுற்றாஆஆர்:
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‘ஊர்ஜேபர் வெதரிSாமல் இருந்த எத்ததைனஜேSா ஜேபதைர இந்த உலகத்துக்ஜேக வெதரிந்தவர்களாக்கிS வெபருதைம 
எனக்கு உண்டு. அவர்களில் ஒஜேர ஒருவதைரப் பற்றி மட்டும் இங்ஜேக வெசால்கிஜேறன். தSவு வெசய்து வெசவி 
மடுக்க ஜேவணும். ‘தன்னலக் கழகத் ததைலவரான-மறந்துவிட்ஜேடன், தமிழ் நலக்கழகத் ததைலவரான 
திருப்பதி திருஞானத்தைத உங்களுக்குத் வெதரிந்திருக்கலாம். இப்ஜேபாது என் ஆஸ்தான எழுத்தாளராக 
விளங்கும் அவருக்குப் ஜேபச வரும் அளவுக்கு அப்ஜேபாது எழுத வருவதில்தைல. அதற்காக அவதைர நான் 
விட்ஜேடனா? ‘ஜேபசிக் வெகாண்டிருந்தால் மட்டும் ஜேபாதாது; எழுதவும் ஜேவண்டும். இது காங்கிரஸ் சீசன்; 
கட்டவெபாம்மதைனயும் வ.உ.சி. தைSயும் ஒரு தைக பாரும்!' என்ஜேறன். அவர் தSங்கினார்; 'தSங்காதீர்!’ 
என்று அவர்கதைளப் பற்றி ஏற்வெகனஜேவ சிலர் எழுதியிருந்த புத்தகங்கதைள வாங்கி அவரிடம் வெகாடுத்து, 
'இவற்தைற தைவத்துக்வெகாண்டு இஜேதமாதிரி உம்முதைடS வெசாந்த நதைடயில் எழுதிப் பாரும்; ஜேபச 
வருவஜேதாடு எழுதவும் வந்துவிடும்’ என்ஜேறன்; எழுதினார். அதற்காக அவர் எனக்கு நன்றி 
வெதரிவிக்கலாம். அதுதான் இல்தைலவெSன்றால் அந்தப் புத்தகங்களுக்கு ‘ராSல்டி'Sாவது ஜேகட்காமல் 
இருந்திருக்கலாம். ஜேகட்டார்; என் வயிவெறரிSக் ஜேகட்டார்!' என்று வந்தவர் தன் வயிற்றில் தாஜேன ஓர் அடி 
அடித்துக்வெகாண்டு, 'இந்த உலகத்தில் எனக்குப் பிடிக்காத விஷSம் ஏதாவது ஒன்று உண்டு என்றால், அது
இந்த எழுத்தாளர்கள் தாங்கள் எழுதும் புத்தகங்களுக்கு ‘ராSல்டி' ஜேகட்கும் விஷSம்தான். எதற்காக 
இவர்களுக்கு ‘ராSல்டி' வெகாடுக்கஜேவண்டும்? தாங்கள் எழுதும் புத்தகங்களுக்கு இவர்கள் வெசய்யும் 
முதலீவெடல்லாம் மூதைள ஒன்றுதாஜேன? அதற்கா ராSல்டி? நாங்கஜேளா பணத்தைத முதலீடு வெசய்கிஜேறாம். 
அதைத வட்டிக்கு விட்டால் வட்டி வரும்; மூதைளதைS விட்டால் என்ன வரும்? வட்டி வருமா? பாண்டு, 
பத்திரம் எழுதுஜேவார் 'எழுத்துக் கூலி' என்று ஏஜேதா ஒன்று ஜேகட்பது ஜேபால இவர்களும் ஜேவண்டுமானால் 
ஜேகட்கலாம். நாங்களும் 'ஜேபாகிறது, ஜேபா!’ என்று ஐம்பது ரூபாதைS ஐம்பது தவதைணகளிலாவது 
வெகாடுத்துத் வெதாதைலக்கலாம். இது வெதரிSாமல் அவர் அந்த ‘ராSல்டி ஜேகட்கும் மாபாவ'த்தைதச் வெசய்Sத் 
துணிந்தார். அதற்கும் நான் பின் வாங்கவில்தைல; வெசான்னது வெசான்னபடி 'பில்' ஜேபாட்டுக் வெகாடுக்க 
இருக்கஜேவ இருக்கிறது 'அனுமான் அச்சகம்’ என்று துணிந்து, ஆயிரம் பிரதிகளுக்குரிS ‘ராSல்டி'தைS 
அவரிடம் வெகாடுத்து எழுதி வாங்கிக்வெகாண்டு, என்னுதைடS நன்தைமக்காக மட்டுமல்ல, அவருதைடS 
நன்தைமக்காகவும் இரண்டாயிரம் பிரதிகள் அவருக்குத் வெதரிSாமல் அச்சிட்டு விற்ஜேறன். 'இது 
அநிSாSமில்தைலSா?' என்று நீங்கள் ஜேகட்கலாம். இந்த அநிSாSத்தைத நான் வெசய்திராவிட்டால் அவரும் 
இவ்வளவு சீக்கிரம் வெபரிS மனிதராகியிருக்க முடிSாது; நானும் இவ்வளவு சீக்கிரம் வெபரிS 
பிரசுரகர்த்தராகியிருக்க முடிSாது...’

இங்ஙனம் தன் அருதைமத் ததைலவரும், தனக்குத் 'தூண்டில் முள்’ ஜேபால் நாளது வதைர 
விளங்கிவருபவருமான திருப்பதி திருஞானம் வெபரிS மனிதரான கதைததைSயும், தான் வெபரிS 
பிரசுரகர்த்தரான கதைததைSயும் சர்வகட்சி சாரநாதனாகப்பட்டவர் வெசால்லிக்வெகாண்டு 
வந்தகாதைல, 'ஜேதவஜேகாட்தைட அண்ணாமதைல, ஜேதவக்ஜேகாட்தைட அண்ணாமதைல' என்று வெசால்லா நின்ற 
ஒரு பிரமுகர் ஏஜேதா காரிSமாக மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்க வர, அவதைரக் கண்டதும் சர்வகட்சி 
சாரநாதன் தன் முதுகில் Sாஜேரா திடீவெரன்று அதைறந்தாற்ஜேபால் துடித்து, வெநளிந்து, 'ஆத்தாடி!’ என்று தன் 
முதுதைகத் தாஜேன ஜேதய்த்துவிட்டுக் வெகாள்ள, விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிSாமல், ‘ஏன், என்ன விஷSம்?' 
என்று திதைகக்க, ‘ஒன்றுமில்தைல; ஒன்றுமில்தைல!' என்று அவர் இளிக்க, ஜேதவக்ஜேகாட்தைட 
அண்ணாமதைலSாகப் பட்டவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட, 'அவர் அதைதச் வெசால்ல மாட்டார்; நான் 
ஜேவண்டுமானால் வெசால்கிஜேறன்?' என்று வெதாடங்கி, 'சிறு வSதில் இந்தப் பிள்தைளSாண்டான் என் 
புத்தகக் கதைடயில் ஜேவதைல பார்த்துக்வெகாண்டிருந்தான். வி.பி.பி. ஆர்டர் ஏதாவது வந்தால் அதற்குரிS 
புத்தகத்தைத என் கதைடயிலிருந்து எடுத்து அனுப்பிவிட்டு, பணத்தைதத் தவறுதலாகத் தன் அதைறயின் 
விலாசத்துக்கு வரவதைழத்துக் வெகாண்டு விடுவது இவனுதைடS வழக்கம். இதைத அறிந்த நான் இவதைன 
ஒரு நாள் முதுகில் அதைறந்து, கதைடதைS விட்ஜேட விரட்டிவிட்ஜேடன். அதிலிருந்து என்தைன எங்ஜேக 
கண்டாலும் இவன் தன் முதுதைக இப்படித்தான் ஜேதய்த்து விட்டுக்வெகாள்வது வழக்கம்!' என்று 
நாசூக்காகக் குட்தைட உதைடக்க, 'மனுஷன் அந்த மட்டும் 'தவறுதலாக' என்று ஒரு வார்த்தைத ஜேசர்த்துச் 
வெசால்லிதைவத்தாஜேர!' என்று சர்வகட்சி சாரநாதனாகப்பட்டவர் வழக்கம்ஜேபால் சிரித்து, 'ஆமாம், ஆமாம்;
தவறுதலாகத்தான் அப்படி நான் வெசய்து விட்ஜேடன்!’ என்று சமாளிக்க, 'தவறு வெசய்தாலும் அதைதச் 
சரிSான முதைறயில் வெசய்திருக்கிறீர்! பணத்தைத ஜேவறு SாருதைடS விலாசத்துக்காவது ஜேபாய்ச் 
ஜேசரும்படிSான தவற்தைறச் வெசய்துவிடாமல், உம்முதைடS விலாசத்துக்ஜேக வந்து ஜேசரும்படிSான 
தவற்தைறSல்லவா வெசய்திருக்கிறீர்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் சமாதானம் வெசால்ல, 'ஆமாம் ஆமாம்; 
முதலில் நீங்கள் அவதைரக் கவனித்து அனுப்புங்கள்!' என்று சர்வகட்சி சாரநாதன் ஜேதவஜேகாட்தைட 
அண்ணாமதைலதைS அவருக்குத் வெதரிSாமல் சுட்டிக் காட்ட, விக்கிரமாதித்தரும் அப்படிஜேS அவதைரக் 
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கவனித்து அனுப்ப, சர்வகட்சி சாரநாதனாகப்பட்டவர் விட்ட இடத்திலிருந்து வெதாட்டுக் வெகாண்டு 
வெசான்னதாவது:

‘...... காங்கிரஸ் சீசன் ஜேபாய் இலக்கிS சீசன் வந்தது. அந்த சீஸனுக்குத் தகுந்தாற்ஜேபால் ஏதாவது 
புத்தகங்கள் எழுதுமாறு நான் தன்னலக் கழகத் ததைலவதைர-தவறு, தமிழ் நலக் கழகத் ததைலவதைரத் 
தூண்டிஜேனன். ‘அக நானுறு, புற நானூறு, பத்துப் பாட்டு, எட்டுத்வெதாதைக என்றால் என் கிட்டக்கூட வர 
ஜேவண்டாம்; அவற்றுக்கும் எனக்கும் வெவகு வெவகு வெவகு தூரம்!' என்றார். 'தமிழ், தமிழ் என்று வெசால்லித் 
தமிழால் பிதைழத்துக்வெகாண்டு இப்படிச் வெசால்லலாமா? தவறாச்ஜேச! படிக்க எளிதாயிருக்கும் 
கம்பதைனயும் வள்ளுவதைனயுமாவது ஒரு பிடி பிடியுங்கஜேளன்!' என்ஜேறன்; 'தங்கதைள Sாரும் பிடிக்கக் 
கூடாது என்பதற்காகஜேவ அவர்கள் தங்களுதைடS நூல்கதைளப் பிறருதைடS தSவில் Sாரும் படிக்க 
ஜேவண்டிS அவசிSமில்லாமல் வெசய்துவிட்டுப் ஜேபாயிருக்கிறார்கள். அப்படியும் 'விடுஜேவாமா 
உங்கதைள?' என்று பலர் அவர்கதைளத் வெதாற்றிக்வெகாண்டு திரிகிறார்கள். அவர்கள் ஜேபாதாவெதன்று 
நானுமா அந்தக் கம்பதைனயும் வள்ளுவதைனயும் வெதாற்றிக்வெகாண்டு திரிSஜேவண்டும்?' என்றார். 'சரி, 
சிலப்பதிகாரம்?' என்ஜேறன் நான்; 'அதைதயும் தான் சிலர் ஜேகாவலன், கண்ணகி, மாதவி, மணிஜேமகதைல 
என்று ‘பார்ட், பார்ட்'டாகப் பிய்த்து எடுத்துவிட்டார்கஜேள?' என்றார் அவர். 'அதனால் என்ன, 
கண்ணகியின் கால் சிலம்தைப Sாரும் இதுவதைர கழட்டி எடுக்கவில்தைலஜேபால் இருக்கிறஜேத? நான் 
ஜேவண்டுமானால் காதைலப் பிடித்துக் வெகாள்கிஜேறன், நீர் கழட்டி எடும்!' என்ஜேறன்; 'அது ஜேவண்டுமானால் 
வெசய்Sலாம்!’ என்றார் அவர். ஆனால் அதுவும் அவருதைடS ஜேபச்சுக்குப் பSன்பட்ட அளவு எழுத்துக்குப் 
பSன்படவில்தைல. அதற்கும் சதைளக்கவில்தைல நான்; எப்படியும் அவதைரப் வெபரிS மனிதராக்கிவிட்ஜேட 
மறு ஜேவதைல பார்ப்பது என்ற தீர்மானத்துடன், அன்பளிப்புப் பிரதி ஒன்ஜேறாடு ஆத்ம திருப்திSதைடயும் 
சிலதைர அணுகி, ‘திருப்பதி திருஞானம்' குறித்துத் ததைலக்கு ஒரு சிறப்புக் கட்டுதைர எழுதித் தருமாறு 
வழக்கம்ஜேபால் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்ஜேடன். தைகஜேமல் பலன் கிதைடத்தது; அந்தக் கட்டுதைரகதைளத் 
வெதாகுத்துப் புத்தகமாக வெவளியிட்டு, அதற்வெகன்று ஒரு விழாஜேவ நடத்திஜேனன். அதனால் அவருதைடS 
புகழும் பல்கிப் வெபருகிற்று; என்னுதைடS ‘பாங்க் பாலன்ஸ்'ஸும் ஏஜேதா வெகாஞ்சம் பல்கிப் வெபருகிற்று. 
அந்த முதைறதைSப் பின்பற்றி......'

சர்வகட்சி சாராநாதன் ஜேமஜேல வெசால்லி முடிப்பதற்குள் 'அஜேடஜேட, குட்தைடSன் வெசட்டிSாரா? வாங்க, 
வாங்க!’ என்று முகமன் கூறி அவதைர வரஜேவற்றுக்வெகாண்ஜேட பாதாளம் உள்ஜேள வர, 'அட, நீ ஜேவஜேற 
இங்ஜேக இருக்கிறாSா? அது வெதரிSாமல் ஜேபாச்ஜேச எனக்கு!' என்று பூர்வாசிரமத்தில் குட்தைடSன் 
வெசட்டிSாராக இருந்த சர்வகட்சி சாரநாதன் இடியுண்ட நாகம்ஜேபால் மிரள, 'வட்டி, கிட்டி என்று 
வெசால்லும்ஜேபாஜேத நான் நிதைனத்ஜேதன். நீர் வெசட்டிSாராய்த் தான் இருக்க ஜேவண்டுவெமன்று. அது சரிSாய்ப் 
ஜேபாய் விட்டது!’ என்ற விக்கிரமாதித்தர், ‘ஏண்டா, பாதாளம்! இவதைர உனக்கு ஏற்வெகனஜேவ வெதரியுமா?' 
என்று ஜேகட்க, ‘என்ன அப்படிக் ஜேகட்டுவிட்டீர்கஜேள? இவரால் தாஜேன நான் வெசாந்தமாக டாக்ஸி வாங்கி 
ஒட்ட ஆரம்பித்ஜேதன்?’ என்று அவன் வெசால்ல, 'ஓஜேஹா! இவர்தான் உனக்கு முதன் முதலாகத் தம் 
பணத்தைதப் ஜேபாட்டுச் வெசாந்த டாக்ஸி வாங்கிக் வெகாடுத்தாரா?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் கடாவ, ‘நல்லாச் 
வெசான்னீர்கஜேள, இவரா வெகாடுப்பார்? Sாராவது வெகாடுக்க வந்தால்கூட அதைதச் சுக்கிராச்சாரிSார்ஜேபால் 
இவர் குறுக்ஜேக வந்து தடுப்பாஜேர? கதைததைSக் வெகாஞ்சம் ஜேகளுங்கள்' என்று பாதாளம் வெசான்னதாவது:
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1. பாதாளம் வெசான்ன பத்துப் புத்தகங்கள் கதைத

‘வெநட்தைடSரான இந்தக் குட்தைடSன் வெசட்டிSார் புத்தக விSாபாரம் மட்டும் வெசய்து வரவில்தைல; ஜேவறு 
எத்ததைனஜேSா வதைகSான விSாபாரங்கள் வெசய்து வந்தார். அவற்றில் சில வெவளிஜேS வெசால்லக் 
கூடிSதைவ; சில வெவளிஜேS வெசால்லக் கூடாததைவ. அந்த விSாபாரங்களில் ஒன்று, இவர் சில டாக்சிகதைள 
வாங்கி ஓட்டிSது. என்னுதைடS ஜேபாதாத காலம், இவருதைடS டாக்ஸி டிதைரவர்களில் ஒருவனாக நானும் 
அப்ஜேபாது இருந்து வந்ஜேதன்.

ஒரு நாள் பத்துப் புத்தகங்களுடன் ஓர் எழுத்தாளர் இவதைரத் ஜேதடி வர, அந்தப் புத்தகங்கதைள இவர் 
வாங்கிப் பார்த்துவிட்டு, 'எல்லாம் இந்தியிலிருந்து வெமாழி வெபSர்த்த நாவல்களாக அல்லவா 
இருக்கின்றன? இவற்றுக்காக உமக்குப் பணம் வெகாடுப்பது ஜேபாதாவெதன்று இந்தி ஆசிரிSருக்குமல்லவா 
ஏதாவது வெகாடுத்துத் வெதாதைலக்க ஜேவண்டும்?’ என்று தன் கண்ணிலிருந்து வடிந்த ரத்தத்தைதத் 
தன்னுதைடS ஜேமல் துண்டால் துதைடத்துக் வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 'ஜேவண்டாம்; அந்த நூலாசிரிSர் இறந்து 
ஐம்பது வருடங்களுக்கு ஜேமல் ஆகிவிட்டதால், சட்டப்படி நீர் அவருக்கு ஒன்றும் வெகாடுக்க ஜேவண்டாம்!'
என்று வந்தவர் அபSம் அளிக்க, 'அஜேத மாதிரி நீரும் வெசத்து ஐம்பது வருடங்களுக்கு ஜேமல் ஆகியிருக்கக் 
கூடாதா?’ என்று இவர் முணுமுணுத்துக் வெகாண்ஜேட, 'சரி, இந்தப் பத்துப் புத்தகங்களுக்கும் நீர் என்ன 
எதிர்பார்க்கிறீர்?’ என்று ஜேகட்க, ‘இவற்தைற நாஜேன வெவளியிடலாவெமன்று இருந்ஜேதன். அதற்குள் என் 
மதைனவி உடல் நலம் வெகட்டுப் படுத்த படுக்தைகSாகி விட்டாள். அவளுதைடS தைவத்திSச் வெசலவுக்கு 
இவற்தைறத்தான் இப்ஜேபாது நம்பியிருக்கிஜேறன்!' என்று அவர் வெசால்ல, 'அப்படிSானால் நான் 
வெசால்வதைதக் ஜேகளும்; உமக்கு வெமாத்தமாக ஒரு வெதாதைக கிதைடக்கும்!’ என்று இவர் ஏஜேதா கணக்குப் 
ஜேபாட, 'அந்தத் வெதாதைக தம்மால் மட்டும் தூக்கிச் வெசல்லக் கூடிS வெதாதைகSாயிருக்குமா? அல்லது 
ஆட்ஜேடா, டாக்ஸி-இப்படி ஏதாவது ஒன்றின் உதவிதைS நாடஜேவண்டிS வெதாதைகSாயிருக்குமா?' என்று 
அவர் சாதைலதைSப் பார்க்க, இவர் ஒரு கதைனப்புக் கதைனத்துக் வெகாண்டு, ‘ஒரு பதிப்புக்கு ஜேமல் இந்தப் 
புத்தகங்கதைள வெவளியிட முடிSாது. ஆகஜேவ இந்தப் பத்துப் புத்தகங்களுக்கும் வெமாத்தமாக ரூபாய் 
இருநூறு வெகாடுத்து விடுகிஜேறன்; இவற்றின் உரிதைம முழுவதைதயும் எனக்ஜேக நீர் எழுதிக் வெகாடுத்துவிட 
ஜேவண்டும். என்ன, சம்மதமா?’ என்று ஜேகட்க, அவர் அப்ஜேபாதிருந்த நிதைலயில், ‘ம்’ என்று 
ஜேவண்டாவெவறுப்பாகத் ததைலதைS ஆட்ட, ‘வெ5Sந்தி, பரிமளா, ஜேகாமளம், ராதா, கீதா, கறுப்புப் வெபண், 
சிவப்புப் வெபண், இந்திரன், சந்திரன் ஆக பத்துப் புத்தகங்களின் முழு முழு முழு உரிதைமயும் 
பதிப்பகத்தாருக்ஜேக, பதிப்பகத்தாருக்ஜேக, பதிப்பகத்தாருக்ஜேக! இவற்றுக்கும் இவற்தைற வெமாழி 
வெபSர்த்தவருக்கும், ஏஜேழழு 5ன்மங்களுக்கும் (ஏஜேழழு என்பது நாற்பத்வெதான்பது 
ததைலமுதைறகதைளயும், நாற்பத்வெதான்பது 5ன்மங்கதைளயும் (இருந்தால்) குறிக்கும்.) எந்தவிதமான 
சம்பந்தமும் கிதைடSாது, கிதைடSாது, கிதைடSஜேவ கிதைடSாது!' என்று இவர் எழுதி வாங்கிக் வெகாண்டு 
பத்து ரூபாய் ஜேநாட்வெடான்தைற எடுத்து அவரிடம் நீட்ட, 'பாக்கி ரூபாய் நூற்றுத் வெதாண்ணுறு?’ என்று 
அவர் திடுக்கிட்டுக் ஜேகட்க, 'பணந்தாஜேன? Sாரிடம் இருந்தால் என்ன? இப்ஜேபாதைதக்கு இதைத 
எடுத்துக்வெகாண்டு ஜேபாய் இன்தைறSச் வெசலதைவப் பாரும்; நாதைளக்கு வாரும்!' என்று வெசால்லி, இவர் 
அவதைர வழி அனுப்பி தைவப்பாராயினர்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இவர் 'நாதைள, நாதைள' என்று அவதைர இழுத்தடிக்க, அவர் 'நாதைளப் 
ஜேபாவார் நாSனா'ராகி வந்துஜேபாக, ரூபாய் நூறு தீர்ந்து, பாக்கி ரூபாய் நூறு இருந்த காதைல, அவர் ஒரு 
நாள் மாதைல ததைலவிரி ஜேகாலமாக 'இன்பசாகர'த்துக்கு ஓடிவந்து, 'ஜேபாய்விட்டாள்; என் மதைனவி 
ஜேபாதிS தைவத்திS வசதியில்லாமல் ஜேபாஜேS ஜேபாய்விட்டாள்!' என்று அலற. ‘இவெதன்னடா வம்பு?' 
என்று இவர் துணிந்து நூறு ரூபாய் ஜேநாட்வெடான்தைற எடுத்து அவரிடம் நீட்ட, ‘ஆ! ரூபாய் நூறா? 
எனக்கா! ஒஜேர தடதைவயிலா?’ என்று அவர் தம் வாதைS நி5மாகஜேவ பிளந்து தைவப்பாராயினர்.

அதைதக் கண்டு பSந்துஜேபான இவர், ‘வெசத்தவன் ஜேவறு எங்ஜேகSாவது ஜேபாய்ச் வெசத்திருக்கக் கூடாதா? 
இங்ஜேக வந்துதானா வெசத்துத் வெதாதைலS ஜேவண்டும்?’ என்று மருண்டு, மிரண்டு, 'அப்பா, பாதாளம்! 
ஜேபாலீசாரின் வெதால்தைலயிலிருந்து நீதான் என்தைனக் காப்பாற்ற ஜேவண்டும்!' என்று என்தைனக் வெகஞ்ச, 
'உங்கதைள என்னால் எப்படிக் காப்பாற்ற முடியும்?’ என்று நான் ஜேகட்க, ‘இவதைனத் தூக்கி நம் டாக்சியில் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஜேபாய் ஏதாவது ஒரு ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷனில் நில். ‘என்ன?’ என்று ஜேபாலீசார் 
ஜேகட்டால், ‘Sாஜேரா ஒரு பிரSாணி; வழியில், ‘மார்தைப அதைடக்கிறது; ஜேசாடா வாங்கி வருகிறாSா?' 
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என்றார். ‘சரி' என்று நான் வண்டிதைS நிறுத்தி விட்டு ஓடிஜேனன்; திரும்பி வந்து பார்த்தால் பிளந்த 
வாஜேSாடு வண்டியில் கிடந்தார்!’ என்று வெசால்லிவிடு. அதற்கு ஜேமல் அவர்கள் பாடு, அவன் பாடு! 
நம்தைமப் பிடித்த ததைலவலி விட்டுப் ஜேபாகும்!' என்று இவர் வெசால்ல, நான் அன்றிருந்த நிதைலயில் 
அதைதத் தட்ட முடிSாமல் அப்படிஜேS வெசய்S, அது ‘இSற்தைக மரணம்’ என்று வெதரியும் வதைர நான் 
ஜேபாலீசார் இழுத்த இழுப்புக்வெகல்லாம் ஈடு வெகாடுத்து விட்டு, அதற்குப் பின் இவருதைடS ஜேவதைலக்கும் 
ஒரு முழுக்குப் ஜேபாட்டுவிட்டு, ஊரிலிருந்த நிலத்தைத விற்றுச் வெசாந்தமாக ஒரு டாக்சி வாங்கி 
ஓட்டலாஜேனன். என் கதைத இப்படிSாக, அந்த எழுத்தாளருக்ஜேகா ஒஜேர ஒரு வெபண்; இந்தப் 
புண்ணிSவானால் அவள் இப்ஜேபாது அனாதைதSாகி, ஒளதைவ ஆசிரமத்தில் இருக்கிறாள். இவஜேரா 
அவளுதைடS தகப்பனார் எலும் வெபாடிS வெமாழி வெபSர்த்துக் வெகாடுத்த பத்துப் புத்தகங்கதைளயும் 
இதுவதைர பத்துப் பதிப்புக்களுக்கு ஜேமல் வெவளியிட்டுப் பணம் பண்ணியிருக்கிறார்; இனி ஜேமலும் 
பண்ணுவார் - அதுதான் ஏஜேழழு நாற்பத்வெதான்பது ததைல முதைறகளுக்கும் ஜேசர்த்து, அன்ஜேற இவர் 
அவரிடம் எழுதி வாங்கிவிட்டாஜேர! இதுதான் அந்தப் பரிதாபத்துக்குரிS எழுத்தாளரின் பத்துப் 
புத்தகங்களின் கதைத!’

பாதாளம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்ததும், ‘சரிதான்; இவருதைடS இன்ப சாகரம் 
எழுத்தாளர்களுக்வெகல்லாம் ஒஜேர துன்பசாகரமாயிருக்கும் ஜேபாலிருக்கிறது!' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட 
விக்கிரமாதித்தர் திரும்ப, 'அப்படிவெSல்லாம் ஒன்றும் இல்தைல; அந்தப் வெபண்தைண ஒளதைவ 
ஆசிரமத்தில் ஜேசர்ந்தவன்கூட நான்தான்!' என்று சர்வகட்சி சாரநாதன் சர்வ பவ்Sத்துடன் வெசால்ல, 
அதுதான் சமSவெமன்று, 'அப்படிSா சமாசாரம்? இப்ஜேபாது என்ன வெசால்கிறீர்? அந்தப் வெபண்ணுக்காவது 
உம்முதைடS வெசலவில் ஒரு கலிSாணத்தைதப் பண்ணி தைவக்கிறீரா, இல்தைலSா? இல்தைலவெSன்றால் 
வெசால்லும்; ஓர் எழுத்தாளரின் திடீர் மரணத்துக்குக் காரணமான உம்தைம நான் இப்ஜேபாஜேத 
ஜேபாலீசாரிடம் ஒப்பதைடத்துவிடுகிஜேறன்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் மிரட்ட, 'ஐஜேSா, ஜேவண்டாம்! 
அப்படிஜேS பண்ணி தைவக்கிஜேறன்! என்று அவர் அலற, 'சரி, இலக்கிSத்துக்கும் எனக்கும் ஏஜேதா 
சம்பந்தப்படுத்தி தைவக்கப் ஜேபாகிஜேறன் என்றீஜேர, அது என்ன சம்பந்தம்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 
'தன்னலக் கழகத் ததைலவருக்குப் வெபருதைமதைSயும் புகதைழயும் ஜேதடி தைவத்ததுஜேபால் உங்களுக்கும் ஜேதடி
தைவக்க ஜேவண்டுவெமன்று எனக்கு வெராம்ப நாட்களாக ஆதைச. அதற்காக உங்கள் ஜேபரால் பலதைர வெநருங்கி,
உங்களுதைடS அருதைம வெபருதைமகதைளப் பற்றிச் சிறப்புக் கட்டுதைரகள் எழுதச் வெசால்லி, அவற்தைறத் 
வெதாகுத்துப் புத்தகமாக வெவளியிட ஜேவண்டுவெமன்று நிதைனக்கிஜேறன். அதற்கு உங்களிடம் அனுமதி 
வெபறஜேவ வந்ஜேதன்!’ என்று வெசால்ல, ‘பலர் என்றால் Sார், Sார்? அன்பளிப்பாக ஒரு பிரதி வெபறுவஜேதாடு 
ஆத்ம திருப்தி அதைடபவர்களா?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'அதைதப் பற்றி நமக்வெகன்ன? நமக்கு 
ஜேவண்டிSது புகழும் வெபருதைமயும்தாஜேன?' என்று சர்வகட்சி சாரநாதன் சற்ஜேற மறந்திருந்த சிரிப்தைப 
உதிர்க்க, ‘புகழும் வெபருதைமயும் நம்தைமத் ஜேதடி வர ஜேவண்டும். அவற்தைறத் ஜேதடி நாம் ஜேபாகக்கூடாது. 
அவ்வாறு ஜேதடும் புகழும் வெபருதைமயும் நிதைலக்கவும் நிதைலக்காது. ஜேபாய் வாரும் ஐSா, ஜேபாய் வாரும்!' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் அவர் தைக கூப்புவதற்கு முன்னால் தாஜேம தம் தைகதைS ஓர் அடி அடித்துக் கூப்ப, 
‘குட்மார்னிங், வெ5ய்ஹிந்த், வணக்கம்!' என்று உளறிக் வெகாண்ஜேட, 'தப்பிஜேனாம், பிதைழத்ஜேதாம்!' 
என்பதாகத்தாஜேன சர்வ கட்சி ஜேநசன் 'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடுவாராயினர்."

பன்னிரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான சாந்தா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; பதின்மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் சூரிSா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…
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13 . பதின்மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

சூரிSா வெசான்ன மாண்டவன் மீண்ட கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'பசிவெSடுத்தான் பட்டி, பசிவெSடுத்தான் பட்டி’ என்று ஒரு கிராமம் உண்டு. அந்தக் 
கிராமத்திஜேல ‘குப்பன், குப்பன்’ என்று ஒரு குடிSானவன் உண்டு. அவனுக்கு ஒரு தவமும் 
வெசய்SாமஜேலஜேS ஒன்பது குழந்தைதகள் பிறந்தன. வெகாஞ்சம் வளர்ந்ததும் ஊருக்கு ஒன்றாகச் 
வெசால்லிக்வெகாள்ளாமல் ஓடிப்ஜேபானதைவ ஜேபாக, பாக்கி இருந்ததைவ இரண்டு. அவற்றில் ஒன்று ஆண்; 
இன்வெனான்று வெபண். தைபSனின் வெபSர் சப்பாணி; வெபண்ணின் வெபSர் வெவள்ளரி. அந்த வெவள்ளரி 
தாவணி ஜேபாட ஆரம்பித்ததுதான் தாமதம், கிராமத்துக் காதைளகள் அதைனத்தும் அவதைளச் சுற்றிச் சுற்றி 
வந்து வட்டமிட்டன. ‘இவெதன்னடா, வம்பு! இவதைள எவன் தைகயிலாவது பிடித்துக் வெகாடுக்காதவதைர 
இந்தத் வெதால்தைல தீராதுஜேபாலிருக்கிறஜேத? இந்த வருஷமாவது நாலு தூறல் விழுந்தால் இருக்கிற 
இடத்திஜேல எள்ளாவது, வெகாள்ளாவது விதைதத்துப் பார்க்கலாவெமன்று நிதைனத்ஜேதன். ஒரு தூறல்கூட விழ 
வில்தைல. நாடாள வரும் மந்திரிகஜேளா மதைழ வெபய்தால் அதற்குக் காரணம் நாங்கள்தான் என்று மார் 
தட்டிச் வெசால்கிறார்கள்! வெபய்Sாவிட்டாஜேலா அதற்குக் காரணம் Sார் என்று வெசால்லாமஜேல 
இருந்துவிடுகிறார்கள். இப்ஜேபாது நாம் இந்தப் வெபண்ணின் கலிSாணத்துக்கு என்ன வெசய்வது?' என்றான் 
குப்பன். ‘கவதைலப்படாஜேத, அப்பா! நான் பட்டணத்க்குப் ஜேபாய் அதற்கு ஜேவண்டிS பணத்தைத 
சம்பாதித்துக் வெகாண்டு வருகிஜேறன்!' என்றான் சப்பாணி. ‘வெசய் மகஜேன, வெசய். எனக்ஜேகா 
வSதாகிவிட்டது. இனி நீதாஜேன இந்தக் குடும்பத்தின் வெபாறுப்தைப ஏற்று நடத்த ஜேவண்டும்?’ என்றான் 
குப்பன். தைபSன் அன்ஜேற பட்டணத்துக்குப் புறப்பட்டான்.

அவன் ஜேபான நாளிலிருந்ஜேத அவதைனப் பணத்ஜேதாடு எதிர்பார்த்துக் வெகாண்டிருந்த குப்பன், ஒரு நாள் 
வழக்கம் ஜேபால் அவதைன எதிர்பார்த்துத் திண்தைணக்கு வந்து உட்கார, தைகயில் அன்தைறS தினசரிப் 
பத்திரிதைகஜேSாடு வந்த அந்த ஊர் கர்ணம் அவதைன ஜேநாக்கிப் பரபரப்புடன் வந்து, ‘ஏண்டா, குப்பா! 
உனக்குச் சங்கதி வெதரியுமா?’ என்று ஜேகட்க, ‘என்ன சங்கதி?’ என்று அவன் அவதைரத் திருப்பிக் ஜேகட்க, 
அவர் தம் தைகயில் இருந்த பத்திரிதைகதைSத் துக்கிப் பிடித்து, ‘பட்டினிச் சாவு! பரிதாபம்! அந்ஜேதா, 
பரிதாபம்! ஏப்ரல் 1-இன்று காதைல இருபது இருபத்திரண்டு வSது மதிக்கத் தகுந்த வாலிபன் ஒருவன், 
'பசி! ஐஜேSா, பசி!' என்று அடி வயிற்றில் அடித்துக்வெகாண்ஜேட வெசன்தைன தங்கசாதைல வெதரு வழிSாக 
வந்துவெகாண்டிருந்தான். அப்ஜேபாது ஆளுங்கட்சிதைSச் ஜேசர்ந்த அந்தத் வெதாகுதி எம்.எல்.ஏ. அவனுக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் வந்துவெகாண்டிருந்தார். அவர், "ஸ், சத்தம் ஜேபாட்டுச் வெசால்லாஜேத! ரகசிSமாகவாவது 
வெசால்லித் வெதாதைல!" என்று வெசால்லிக்வெகாண்டிருக்கும்ஜேபாஜேத அவன் மSங்கி கீஜேழ விழுந்தான். 
அதற்குப் பிறகு ஜேபச்சுமில்தைல, மூச்சுமில்தைல. அவனுதைடS சட்தைடப் தைபயிலிருந்து கிதைடத்த ஒரு 
கடிதத்திலிருந்து அவன் பசிவெSடுத்தான் பட்டிதைSச் ஜேசர்ந்தவவெனன்றும், வெபSர் சப்பாணி என்றும் 
பிதைழப்பதற்காகப் பட்டணத்துக்கு வந்தவவெனன்றும், அவனுதைடS தகப்பனார் வெபSர் குப்பவெனன்றும் 
வெதரிகிறது’ என்று படிக்க, அதைதக் ஜேகட்ட குப்பன், 'ஐஜேSா, மகஜேன! ஜேபாய்விட்டாSா?' என்று அலற, 
உள்ஜேள இருந்தபடி எல்லாவற்தைறயும் ஜேகட்டுக்வெகாண்டிருந்த வெவள்ளரி, 'ஐஜேSா அண்ணா! 
இதற்குத்தானா நீ பட்டணம் ஜேபானாய்?' என்று தன் ததைலதைSச் சுவரில் ஜேமாதி அழுவாளாயினள்.

பார்த்தார் கர்ணம்; 'இனி அழுவதில் பிரஜேSாசனம் இல்தைல; பட்டணத்துக்குப் ஜேபாய் அவனுதைடS 
பிணத்தைதக் வெகாண்டுவரப் பாருங்கள்!’ என்றார். 'அதற்கும் பாழாய்ப் ஜேபான பணம் ஜேவண்டுஜேம, எங்ஜேக 
ஜேபாஜேவன்?’ என்றான் குப்பன்; 'அப்படிSானால் ஒன்று வெசய். வெமாத்தம் இருந்த ஒன்பதில் ஏழு ஜேபாக, 
பாக்கி இருந்தது இரண்டு. அந்த இரண்டிலும் ஒன்று ஜேபாக, பாக்கி இருப்பது ஒன்று என 
நிதைனத்துக்வெகாள்!' என்றார் கர்ணம். அப்படிஜேS நிதைனத்துக் குப்பன் தன் மகதைன மறந்து, அவனுக்குரிS 
ஈமக்கடன்கதைள மட்டும் மறக்காமல் வெசய்து முடிப்பானாயினன்.

இது நடந்த இரண்டாம் நாள் இரவு Sாஜேரா வந்து தன் வீட்டுக் கததைவத் தட்ட, ‘Sார் அது?’ என்று குப்பன் 
உள்ஜேள இருந்தபடிஜேS ஜேகட்க, ‘நான்தான் அப்பா, சப்பாணி! கததைவத்திற, அப்பா!’ என்று வெவளிஜேS 
இருந்தபடி சப்பாணி குரல் வெகாடுக்க, அதைதக் ஜேகட்ட வெவள்ளரி, 'ஐஜேSா, பிசாசு! அண்ணன் பிசாசா வந்து 
அதைலகிறான், அப்பா!' என்று அலற, 'அடப் பாவி! வெசத்தும் உன்தைன விடவில்தைலSா, இந்த வீட்டு 

122



ஆதைச? ஜேபாடா நாஜேS, ஜேபா!’ என்று குப்பன் உள்ஜேள இருந்தபடிஜேS அவதைனக் வெகாஞ்சம் வெசல்லமாக 
விரட்ட, 'இல்தைல, அப்பா! நான் வெசத்துப் ஜேபாகவில்தைல; உயிஜேராடுதான் இருக்கிஜேறன். கததைவத் திற, 
அப்பா!' என்று சப்பாணி வெவளிஜேS இருந்தபடி வெகஞ்ச, 'திறக்காஜேத, அப்பா! அது உள்ஜேள வந்து நம்தைம 
என்ன வெசய்யுஜேமா, என்னஜேவா?’ என்று வெவள்ளரி குப்பதைனத் தடுக்க, 'நானா திறப்ஜேபன்? வெசருப்பால் 
அடி, ஜே5ாட்டால் அடி! காடு ஜேபான பிள்தைள உயிஜேராடு வீடு திரும்பி வந்தால்கூடச் ஜேசர்க்கக்கூடாது 
என்று வெபரிSவர்கள் வெசால்வார்கஜேள, அது எனக்குத் வெதரிSாதா? நாதைளக்கு ஆகட்டும், பூசாரி 
வெபான்னப்பதைனக் கூட்டி வந்து, வெபரிS பூதை5 ஜேபாட்டு, இந்தப் ஜேபதைS ஒஜேரSடிSாக ஒழித்துக் கட்ட 
ஏற்பாடு வெசய்கிஜேறன்!' என்று அவன் கருவ, சப்பாணி சிரித்து, 'ராத்திரிSாயிருக்கஜேவ இப்படிப் 
பSப்படுகிறீர்கள் ஜேபால் இருக்கிறது! நான் ஜேவண்டுமானால் இந்தத் திண்தைணயிஜேலஜேS படுத்துக் 
வெகாள்கிஜேறன். வெபாழுது விடிந்ததும் நீங்களாகஜேவ பார்த்துத் வெதரிந்துவெகாள்ளுங்கள் - நான் பிசாசா, 
இல்தைலSா என்று!' என்பதாகத் தாஜேன வெசால்லி விட்டுத் திண்தைணயில் படுக்க, 'ஏஜேதது, இந்தப் ஜேபய் 
அவ்வளவு ஜேலசில் இந்த வீட்தைட விட்டுப் ஜேபாகாது ஜேபாலிருக்கிறஜேத!' என்பதாகத்தாஜேன குப்பன் 
கததைவத் திறந்து வெகாண்டு கழியும் தைகயுமாக வெவளிஜேS வந்து, ‘ஜேபாகிறாSா, இல்தைலSா?' எனச் 
சப்பாணிதைS அடித்து விரட்ட, அக்கம் பக்கத்திலிருந்தவர்களும் அந்த அரவம் ஜேகட்டு ஆளுக்வெகாரு 
கழியுடன் அங்ஜேக வந்து, 'ஜேபா, காட்டுக்குப் ஜேபா! வீட்டுக்கு வராஜேத, காட்டுக்குப் ஜேபா!’ என்று அவதைன 
'அடி, அடி' என்று அடித்து விரட்டுவாராயினர்.

ஜேவறு வழியின்றிச் சப்பாணி ஓட, அதுகாதைல நல்ல ஜேவதைளSாக அந்த வழிஜேS வந்த மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைனக் கண்டதும் தம் காதைர நிறுத்தி, 'என்ன சமாசாரம்?' என்று விசாரிக்க, 'முதலில் 
அவர்கள் தைகயிலுள்ள ஜேகால்கதைளக் கீஜேழ ஜேபாடச் வெசால்லுங்கள்; நான் என்னுதைடS கதைததைSச் 
வெசால்கிஜேறன்!' என்று அவன் வெசால்ல, அவர் அப்படிஜேS வெசய்துவிட்டு, 'அது என்ன கதைத, வெசால்?' என்று
ஜேகட்க, அவன் வெசான்ன கதைதSாவது:
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1. சப்பாணி வெசான்ன காடு விட்டு வீடு வந்த கதைத

‘இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் 'பட்டினிச் சாவு' என்ற ததைலப்பில் தினசரிப் பத்திரிதைககளில் ஒரு 
வெசய்தி வெவளிSாகி யிருந்ததைத நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அந்தச் வெசய்திக் குரிSவன் நான்தான். என் 
வெபSர் சப்பாணி. என்னுதைடS தங்தைக வெவள்ளரியின் கலிSாணத்துக்காக வெகாஞ்சம் பணம் 
சம்பாதித்துக்வெகாண்டு வரலாவெமன்று நான் பட்டணத்துக்குப் ஜேபாஜேனன். 'ஜேவதைல, ஜேவதைல' என்று 
நகவெரங்கும் ஜேதடிSதைலந்ததுதான் மிச்சம்; ஒரு ஜேவதைலயும் கிதைடக்க வில்தைல. அதற்குள் தைகயிலிருந்த 
காசும் வெசலவழிந்து விடஜேவ, 'பசி, பசி!' என்று பட்டணத்து வீதிகளில் நான் சுற்றி அதைலந்ஜேதன். அந்த 
நிதைலயில் என்தைனக் கண்ட ஆளுங் கட்சிக்காரர் ஒருவர், ‘ஸ், கத்தாஜேத! என்று வெசான்னதுதான் எனக்குத் 
வெதரியும்; அதற்குப் பிறகு நான் நிதைனவிழந்து கீஜேழ விழுந்துவிட்ஜேடன். சில விநாடிகளுக் வெகல்லாம் 
சூடான காப்பி துளித் துளிSாக வந்து என் வாயில் விழுந்தது; இழந்த உணர்தைவ மீண்டும் வெபற்று 
வெமல்லக் கண் திறந்ஜேதன். என் வாயில் காப்பிதைS ஊற்றிக்வெகாண்டிருந்த ஒருவர், ‘ஸ், கண்தைணத் 
திறக்காஜேத!’ என்று சுற்று முற்றும் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட என்னுதைடS தைகயில் பத்து ரூபாய் ஜேநாட்டு 
ஒன்தைறத் திணித்துவிட்டு, 'இதைத தைவத்துக் வெகாள்; வெகாஞ்ச ஜேநரம் வெசத்தவன்ஜேபால நடி!’ என்று 
வெசால்லிச் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட ஏஜேதா ஒரு வெகாடிதைS எடுத்து விரித்து என்ஜேமல் ஜேபார்த்தினார். 
அப்ஜேபாதுதான் அவர் எதிர்க்கட்சிதைSச் ஜேசர்ந்த Sாஜேரா ஒருவர் என்பது எனக்குத் வெதரிந்தது. பத்து ரூபாய்
சும்மாவா? அவர் வெசான்னது வெசான்னபடி நான் கண்கதைள இறுக மூடிக்வெகாண்டு, கால்கதைள விதைறத்து 
நீட்டிக் வெகாண்ஜேடன். அவ்வளவுதான்; "பாரீர், பாரீர்! பட்டினிச் சாவு பாரீர்! 
தைகSாலாகாதவர்களிடம் ஆட்சிப் வெபாறுப்தைப ஒப்பதைடக்காதீர், ஒப்பதைடக்காதீர் என்று நாங்கள் 
அப்ஜேபாஜேத கரடிSாய்க் கத்திஜேனாஜேம, ஜேகட்டீர்களா? வெகாடுத்தீர்கள்; அதன் பலதைன இப்ஜேபாது 
அனுபவிக்கிறீர்கள். ஞாபகமிருக்கட்டும்; அடுத்த ஜேதர்தலிலாவது உங்கள் ஜேவாட்தைட எங்களுக்ஜேக 
ஜேபாட்டு, நீங்கள் எங்களிடம் ஆட்சிப் வெபாறுப்தைப ஒப்பதைடக்கவில்தைலவெSன்றால், இன்று வீதிக்கு வீதி 
விழும் பட்டினிச் சாவு நாதைள வீட்டுக்கு வீடு விழ ஆரம்பித்துவிடும், 5ாக்கிரதைத!’ என்று அங்ஜேக 
கூடிSவர்கதைள எச்சரித்துவிட்டு, அவர்கள் கதைலந்து வெசன்றதும், தமக்குத் வெதரிந்த ரிக்ஷாக்காரன் 
ஒருவதைன அதைழத்து, அவனிடம் இன்வெனாரு பத்து ரூபாய் ஜேநாட்தைட நீட்டி, 'அசல் பாதைட ஒன்தைறத் 
தSார் வெசய்து, அதில் இவதைர அப்படிஜேS எடுத்து தைவத்துத் தூக்கிக் வெகாண்டு ஜேபாய், 5னநடமாட்டம் 
அதிகமில்லாத ஜேராடில் விட்டுவிட்டு வந்துவிடு!’ என்று வெசால்லி விட்டுச் வெசல்ல, அவருதைடS ததைல 
மதைறந்ததும் அவன் அவர் வெகாடுத்த ரூபாதைSத் தன் சட்தைடப் தைபக்குள் தைவத்துக்வெகாண்டு என்னிடம் 
வந்து, 'இன்னும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் அப்படிஜேS தம் பிடி, தம்பி! கிதைடக்கிற காசிஜேல உனக்குப் பாதி, 
எனக்குப் பாதி!’ என்று தன்னுடன் இன்னும் மூவதைரச் ஜேசர்த்துக் வெகாண்டு, 'ஐSா! அனாதைதப் பிணம், 
ஐSா! ஆளுக்குக் கால் ரூபா, அதைர ரூபா தருமம் வெசய்யுங்கள், ஐSா!’ என்று என்தைனக் காட்டிப் பிச்தைச 
எடுத்து, அதைதக் வெகாண்டு அவர் வெசான்னபடிஜேS பாதைட கட்டி, அதில் என்தைன எடுத்து தைவத்துத் தூக்கிக்
வெகாண்டு ஜேபாய் மூதைலக்வெகாத்தளம் ஜேராடில் விட்டு, 'தம்பி, இது வெபால்லாத பட்டணம், தம்பி! இங்ஜேக 
உள்ள அரசிSல் கட்சிக்காரர்கள் உங்கள் ஜேசதைவ எங்களுக்கு ஜேவண்டாம், எங்களுக்கு ஜேவண்டாம் என்று 
வெசான்னால்கூட நம்தைம விட மாட்டார்கள்; இழுத்து தைவத்துச் வெசய்வார்கள். ஏவெனனில், அதுதான் 
இப்ஜேபாது அவர்களுதைடS பிதைழப்பு! இல்தைலவெSன்றால், சுதந்திரம் வந்ததும் நம்தைமவெSல்லாம் 
மன்னர்கள் என்று வெசால்லிக் வெகாண்டிருந்த அவர்கள், இப்ஜேபாது ஜேவாட்டுப் ஜேபாடா விட்டால், அந்த 
மன்னர்கதைள உள்ஜேள தள்ளலாமா, அல்லது அவர்களுக்கு அபராதம் ஜேபாடலாமா என்று ஜேSாசித்துக் 
வெகாண்டிருப்பார்களா? எல்லாம் பதவி ருசி, பண ருசிSாஜேல வந்த விதைன! நாங்கள்கூட முன்வெனல்லாம் 
ஜேநர்தைமSாகத் தான் பிதைழத்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதாம். இப்ஜேபாது அவர்கதைளப் பார்த்துத்தான் 
வெகட்டுவிட்ஜேடாம். பாவம், நீ Sார் வெபற்ற பிள்தைளஜேSா, என்னஜேவா? அந்த எத்தர்களிடம் வதைகSாக 
அகப்பட்டுக் வெகாண்டுவிட்டாய், அதனால் என்ன? இஜேதா, உன் பங்குக்கு நானும் ஒரு ஐந்து ரூபாய் 
தருகிஜேறன். ஓடி விடு! ஓடி விடு! ஜேவறு எந்தக் கட்சிக் காரனாவது வந்து உன்ஜேமல் தன் கட்சிக் 
வெகாடிதைSப் ஜேபார்த்திப் பட்டினிச் சாவு பிரசங்கம் வெசய்வதற்குள்ஜேள நீ இந்த இடத்தைத விட்டு 
எங்ஜேகSாவது ஓடி விடு, ஒடி விடு!’ என்று என்தைன விரட்ட, நானும் அப்படிஜேS ஓடி, முதல் காரிSமாக 
ஓர் ஒட்டலில் நுதைழந்து மூக்குப் பிடிக்கச் சாப்பிட்டுவிட்டு, வழக்கம்ஜேபால் படுப்பதற்கு எழும்பூர் 
ஸ்ஜேடஷதைனத் தஞ்சமதைடந்ஜேதன்.
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வெபாழுது விடிந்தது; அன்தைறSக் காதைலப் பத்திரிதைகயில் வந்திருந்த ஒரு வெசய்தி என்தைன ஆனந்தக் 
கடலில் ஆழ்த்திSது. ஆளுங் கட்சிதைSச் ஜேசர்ந்த Sாஜேரா ஒரு நடிகர், ‘எங்கள் ஆட்சியிலா பட்டினிச் சாவு? 
இருக்காது; இருக்கஜேவ இருக்காது. அப்படிஜேS இருந்தாலும் அதற்குக் காரணம் டில்லிSாய்த்தான் 
இருக்க ஜேவண்டும். அதனால் என்ன, எதிர்க்கட்சிக்காரர்கதைளப் ஜேபால அதைத நாங்கள் வெவறுமஜேன 
பார்த்துக் வெகாண்டிருக்க மாட்ஜேடாம். அடிப்பதைடப் பிரச்தைன தீரும்ஜேபாது தீரட்டும்; அதற்காகக் 
கிதைடத்த சந்தர்ப்பத்தைத நான் நழுவ விட மாட்ஜேடன். இஜேதா, பட்டினிSால் வெசத்துப் ஜேபான அந்தப் 
பரிதாபத்துக்குரிSவனின் குடும்பத்துக்கு நான் ரூபாய் இரண்டாயிரம் தருகிஜேறன்!' என்று அதில் 
அறிவித்திருந்தார். மகிழ்ச்சிக்குரிS அந்தச் வெசய்திதைS அப்பாவிடம் வெசால்லி, அதைதக் வெகாண்டு அவர் 
தங்தைகக்கு மணம் முடிக்கும் வதைர ததைலமதைறவாக இருக்கலாம் என்று எண்ணி நான் இங்ஜேக ஓஜேடாடி 
வந்ஜேதன். இவர்கள் என்னடா என்றால், 'ஜேபய், பிசாசு!' என்று என்தைன அடித்து விரட்டுகிறார்கள்!' 
என்பதாகத்தாஜேன அவன் தன் கதைததைSச் வெசால்லி முடிக்க, விக்கிரமாதித்தர் சிரித்து, 'ஓ, புத்திசாலிகஜேள! 
ஜேபய், பிசாசுகளில் கால்கள் கீஜேழ பதிSாமல் வெகாஞ்சம் உSர்ந்து நிற்கும் என்று உங்கள் வெபரிஜேSார் 
வெசால்லக் ஜேகட்ட தில்தைலSா நீங்கள்? அதைத இப்ஜேபாது மறந்து விட்டீர்களா? இவன் காதைலப் 
பாருங்கள்; நன்றாகப் பாருங்கள்!’ என்று சப்பாணியின் காதைலக் காட்ட, அவர்கள் குனிந்து அவன் 
காதைலப் பார்த்துவிட்டு, 'இவன் பிசாசு இல்தைலஜேடாய், நம்ம சப்பாணி!' என்று தங்கள் தைககளிலிருந்த 
ஜேகால்கதைளக் கீஜேழ ஜேபாட, 'இந்தக் காலத்தில் Sாரும் ஏமாந்துதான் ஏதாவது வெகாடுப்பார்கஜேள தவிர, 
ஏமாறாமல் ஒன்றும் வெகாடுக்க மாட்டார்கள். Sாஜேரா ஒரு நடிகர் ஏமாந்ஜேதா ஏமாறாமஜேலா ரூபாய் 
இரண்டாயிரம் தருவதாகச் வெசால்கிறார். அதைதக் வெகாண்டு வெவள்ளரியின் கலிSாணத்தைத நடத்தி 
தைவயுங்கள். அதுவதைர சப்பாணிதைSத் ததைல மதைறவாக இருக்கவிடுங்கள்!' என்று வெசால்ல, ‘அப்படிஜேS 
வெசய்கிஜேறாம், அப்படிஜேS வெசய்கிஜேறாம்' என்று அவர்கள் அவதைன அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய் 
ராஜே5ாபசாரம் வெசய்து, அவன் விருப்பப்படிஜேS அவதைன 'அண்டர் கிரவுண்டு'க்கு அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்.

பதின்மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான சூரிSா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; பதினான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பூரணி வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று 
ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது 
காண்க... காண்க...காண்க......
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14 . பதினான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

பூரணி வெசான்ன சந்தர்ப்பம் சதி வெசய்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் மாதைல வழக்கத்துக்கு விஜேராதமாகப் பாதாளம் வெகாஞ்ச ஜேநரம் கழித்து 
ஜேவதைலக்கு வர, ‘என்ன விஜேசஷம், இன்று ஏன் இவ்வளவு ஜேநரம்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் விசாரிக்க, 
‘எங்கள் மக்கள் மன்றத்தில் ஒரு தகராறு; அதைதத் தீர்த்து தைவப்பதற்குள் எனக்குப் 'ஜேபாதும், ஜேபாதும்' 
என்று ஆகிவிட்டது!’ என்ப தாகத்தாஜேன அவன் வெசால்ல, ‘உங்கள் மக்கள் மன்றமா? அப்படி ஏதாவது 
ஒன்தைற நீயும் எங்ஜேகSாவது ஆரம்பித்து நடத்தி வருகிறாSா, என்ன?’ என்பதாகத்தாஜேன இவர் விSப்பும் 
திதைகப்புமாய்க் ஜேகட்க, 'ஆமாம், மக்களுக்குத் வெதாண்டு வெசய்S ஜேவண்டும் என்ற ஆர்வம் என் 
உள்ளத்திலும் திடீவெரன்று ஒரு நாள் ‘வெபாங்கு, வெபாங்கு' என்று வெபாங்கி, ‘வழி, வழி' என்று வழிந்தது. 
அது வீணாய்ப் ஜேபாய்விடக் கூடாஜேத என்று அப்படி ஒரு மன்றத்தைத நானும் எங்கள் வட்டாரத்தில் 
ஆரம்பித்து நடத்தி வருகிஜேறன்!’ என்று பாதாளம் பகர, 'உங்கள் வட்டாரத்துக்குச் வெசால்வதைத 
என்னிடமும் வெசால்லாஜேத! உண்தைமதைSச் வெசால்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் அவன் முதுகில் ஒரு தட்டுத் 
தட்டிக் ஜேகட்க, ‘உங்களுக்குத் வெதரிSாததா? இந்தக் காலத்தில்தான் எத்ததைன வழிகளில், எத்ததைன 
தைககளில் சம்பாதித்தாலும் வெசலவுக்குப் ஜேபாத மாட்ஜேடன் என்கிறஜேத? இப்படி ஒரு மன்றம், 
கின்றம் ஆரம்பித்து நடத்திக்வெகாண்டு வந்தால், அது மக்களுக்குப் பSன்படுகிறஜேதா இல்தைலஜேSா, 
அரசிSல்வாதிகளுக்குப் பSன்படுகிறது; ஜேதர்தல் சமSத்தில் அவர்களுக்கு ஜேவாட்டு வாங்கிக் 
வெகாடுக்கும் வதைகயில் அது எங்களுக்கும் ஏஜேதா வெகாஞ்சம் பSன்படுகிறது. ஜேதர்தல் இல்லாத 
காலங்களிஜேலா ஆனந்தமாகச் சீட்டாட அதைத நாங்கள் பSன்படுத்திக் வெகாள்கிஜேறாம்!' என்று பாதாளம் 
இவர் தட்டிS தட்டினால் சற்ஜேற வெநளிந்து வெசால்ல, 'அப்படிSா சமாசாரம்? அதில் என்ன தகராறு 
உங்களுக்கு?’ என்ற இவர் ஜேமலும் குதைடS, ‘எங்கள் வட்டாரத்தில் இப்ஜேபாது உபஜேதர்தல் ஒன்று 
நடந்தஜேத, அதனால் ஏற்பட்ட தகராறு அது!’ என்று அவன் அப்ஜேபாதும் அதிலிருந்து நழுவப் பார்க்க, 
‘ஏன், கிதைடத்ததைதப் பங்கு ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளும்ஜேபாது உங்களுக்குள் சண்தைட வந்துவிட்டதா, என்ன?’ 
என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைன விடாமல் இழுத்து தைவத்துக் ஜேகட்க, ‘அந்த விஷSத்தில் நாங்கள் 
சண்தைட ஜேபாட்டுக் வெகாள்ஜேவாமா? வெவளிஜேS வெதரிந்தால் எங்கள் வெதாண்டின் தூய்தைமஜேS அதனால் 
வெகட்டுவிடாதா? காதும் காதும் தைவத்தாற்ஜேபால் அந்தக் கதைத நடந்துவிட்டது; இது ஜேவறு கதைத!’ என்று 
பாதாளம் வெசால்ல, 'அந்தக் கதைததைSத்தான் வெகாஞ்சம் வெசால்ஜேலன்?' என்று இவர் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
ஜேகட்க, ‘ஏது, ஆதைள விடமாட்டீர்கள்ஜேபால் இருக்கிறஜேத?' என்று அவனும் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட 
வெசான்னதாவது:

'ஆளும் கட்சிக்கும், எதிர்க் கட்சிக்கும் எங்கள் வட்டாரத்தில் கிதைளகள் உண்டு. ஆகஜேவ, அந்தக் 
கட்சிகதைளச் ஜேசர்ந்த ஜேவட்பாளர்கள் Sாரும் எங்கள் மன்றத்தின் பக்கம் ததைல தைவத்துப் படுப்பதில்தைல; 
நாங்களும் அவர்கள் இருக்கும் பக்கம் ததைல தைவத்துப் படுக்கமாட்ஜேடாம். எங்களுதைடS 
வாடிக்தைகSாளர்கவெளல்லாம் சுஜேSச்தைசSாளர்கள்தான். சுஜேSச்தைசSாளர்கள் என்றால் மட்டும் என்ன, 
சும்மாவா? நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மந்திரி சதைபகள் மாறிக் வெகாண்டிருக்கும் இந்தக் காலத்தில் 
அவர்களுதைடS சக்திதாஜேன எல்ஜேலாருதைடS சக்திதைSக் காட்டிலும் அதிகமாயிருக்கிறது. 
அவர்களால்தாஜேன ஜேவாட்டின் விதைலயும் விஷம் ஏறுவதுஜேபால் ஏறிக்வெகாண்ஜேட ஜேபாகிறது? அத்ததைகS
சக்தி வாய்ந்த சுஜேSட்தைச ஜேவட்பாளர்கள் இருவர் எங்கள் வட்டாரத்தில் நடந்த உபஜேதர்தலில் ஆளும் 
கட்சிதைSயும், எதிர்க் கட்சிதைSயும் எதிர்த்துப் ஜேபாட்டி யிட்டார்கள். அவர்களில் ஒருவர் வெபSர் ராமன்; 
இன்வெனாருவர் வெபSர் ராவணன். ராமனுக்கு நாய்ச் சின்னம்; ராவணனுக்கு நரிச் சின்னம். ‘நாய் 
நன்றியுள்ள பிராணி, அஜேத மாதிரி நானும் உங்களிடம் நன்றியுள்ளவனா யிருப்ஜேபன். ஆகஜேவ, எனக்ஜேக 
உங்கள் ஜேவாட்தைடப் ஜேபாடுங்கள்?’ என்று ராமன் பிரசாரம் வெசய்தார்; 'இந்தக் காலத்தில் ஒரு ராஜ்Sத்தைத 
ஆள நன்றி மட்டும் ஜேபாதாது; தந்திரமும் ஜேவண்டும். அதைதத்தான் ரா5தந்திரம் என்று அந்த நாளிஜேலஜேS 
சாணக்கிSன் வெசால்லியிருக்கிறான். அந்தத் தந்திரம் நரிக்கு ஜேவண்டிS மட்டும் உண்டு என்பதைத நீங்கள் 
அறிவீர்கள். ஆகஜேவ, உங்கள் ஜேவாட்தைட எனக்ஜேக ஜேபாடுங்கள்!' என்று ராவணன் பிரசாரம் வெசய்தார்.

‘இப்படிSாகத்தாஜேன இவர்கள் பிரசாரம் சூடு பிடித்துக் வெகாண்டு வந்தகாதைல, ஒரு நாள் ஆளுங் 
கட்சிதைSச் ஜேசர்ந்த ஒருவர் எங்கள் மன்றத்தைதத் ஜேதடி வந்தார். ததைலவர் என்ற முதைறயில் நான் அவதைர 
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வரஜேவற்று, ‘என்ன விஷSம்?' என்று விசாரித்ஜேதன். 'ஒன்றுமில்தைல; இந்தத் ஜேதர்தலில் உங்கள் மன்றம் 
Sாருக்கு ஜேவதைல வெசய்கிறது என்பதைத நான் வெதரிந்து வெகாள்ளலாஜேமா?' என்று அவர் வெமல்லக் ஜேகட்டார்.
'ஜேபார்க்களத்தில் எந்த ரகசிSத்தைதயும் வெவளிப்படுத்துவதில்தைல என்பது உங்களுக்குத் வெதரியும்; அஜேத 
மாதிரித்தான் ஜேதர்தல் களத்திலும் நாங்கள் எந்த ரகசிSத்தைதயும் வெவளிப் படுத்துவதில்தைல!' என்ஜேறன் 
நான். 'அப்படிSா, நீங்கள் சுஜேSச்தைசSாளர்களுக்குத்தாஜேன ஜேவதைல வெசய்கிறீர்கள்?' என்றார் அவர் 
அப்வெபாழுதும் விடாமல். ‘இல்தைல, மக்கள் மன்றம் இது. ஆகஜேவ, இது மக்களுக்காகஜேவ ஜேவதைல 
வெசய்கிறது!’ என்ஜேறன் நான் அதற்கும் அதைசந்து வெகாடுக்காமல். 'அட, சரிதான் ஐSா! Sார்தான் இந்தக் 
காலத்தில் மக்களுக்காக ஜேவதைல வெசய்Sவில்தைல? எல்ஜேலாரும் மக்களுக்காகத் தான் ஜேவதைல 
வெசய்கிஜேறாம். இப்படிச் வெசால்லி மக்கதைளத் தான் ஏமாற்றுகிஜேறாம் என்றால், நம்தைம நாஜேம ஜேவறு 
ஏமாற்றிக் வெகாள்ள ஜேவண்டுமா, என்ன? விஷSம் என்ன வெவன்றால், எங்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 
மக்களிதைடஜேS வெகாஞ்சம் அதிருப்தி காணப்படுகிறது. ஆகஜேவ, இந்தத் ஜேதர்தலின் முடிவு என்ன 
ஆகுஜேமா, என்னஜேவா என்று எங்கள் ஜேவட்பாளர் வெகாஞ்சம் பSப்படுகிறார். எதிர்க்கட்சி ஜேவட்பாளதைரப் 
பற்றி அவருக்குக் கவதைலயில்தைல; அந்தக் கட்சியின் ஜேமல் மக்களுக்குள்ள வெவறுப்புத் தீர இன்னும் 
பத்து வருடங்களாவது ஆகும் என்று அவர் நிதைனக்கிறார். இப்ஜேபாது எங்கள் பSவெமல்லாம் Sாரிடம் 
இருக்கிறது என்றால், சுஜேSச்தைசSாளர்களிடம்தான் இருக்கிறது. ஐந்ஜேதா, பத்ஜேதா வாங்கிக்வெகாண்டு 
உங்கள் சுஜேSச்தைசSாளர்களில் ஒருவதைரஜேSா, அல்லது இருவதைரயுஜேமஜேSா வாபஸ் வாங்கிக் வெகாள்ளச் 
வெசய்S முடியுமா உங்களால்? அதைதக் ஜேகட்கத்தான் நான் வந்ஜேதன்!' என்று அவர் உடஜேன விஷSத்துக்கு 
வந்தார். 'ஐந்ஜேதா, பத்ஜேதா என்றால்?’ என்று நான் இழுத்ஜேதன். 'ஐSாயிரம், பத்தாயிரம் என்ற அர்த்தம்; 
அதாகப்பட்டது, இங்வெகல்லாம் ஒரு ரூபா என்றால் ஓராயிரம் ஐSா, ஓராயிரம். என்ன, புரிந்ததா?’ என்றார்
அவர். ‘புரிந்தது, புரிந்தது!’ என்ஜேறன் நான். 'சரி, இந்தாருங்கள் ரூபா ஐSாயிரம்; முதலில் இதைதக் 
வெகாண்டு ஜேபாய்க் காரிSத்தைத முடிக்கப் பாருங்கள்; முடிந்த பின் ஜேமற்வெகாண்டு ரூபா ஐSாயிரம் 
ஜேவண்டுமானாலும் எங்கள் ஜேவட்பாளர் வெகாடுக்கத் தSாராயிருக்கிறார்!' என்றார் அவர். நான் அதைத 
வாங்கிக்வெகாண்டு, 'மக்களுக்காக உடல், வெபாருள், ஆவி மூன்தைறயும் நாங்கள் தத்தம் வெசய்Sத் தSார், 
தSார், தSார் என்று நீங்கள் அடித்துப் ஜேபசும்ஜேபாது, விதைளSாட்டுக்காக அப்படிச் வெசால்கிறீர்களாக்கும் 
என்று நான் நிதைனப்பதுண்டு. இப்ஜேபாதல்லவா வெதரிகிறது, உடதைலயும் ஆவிதைSயும் மட்டும் நீங்கள் 
உங்களிடஜேம தைவத்துக்வெகாண்டாலும் வெபாருதைள மக்களுக்காக நி5மாகஜேவ தத்தம் வெசய்கிறீர்கள் 
என்று!' என்ஜேறன் நான். ‘விதைளSாடாதீர்கள், ஐSா! எல்லாத் தத்தங்கதைளயும் எங்களுக்காகத்தான் 
நாங்கள் வெசய்து வெகாள்கிஜேறாம் என்று நான் வெசால்லிSா உங்களுக்குத் வெதரிS ஜேவண்டும்? விஷSத்தைதக் 
கவனியும்; நான் ஜேபாய் நாதைள வந்து பார்க்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிவிட்டுச் வெசன்றார் அவர். ‘எங்கள் 
மன்றத்துக்குக் கமிஷன்?’ என்ஜேறன் நான். 'சுஜேSச்தைச ஜேவட்பாளருக்குக் வெகாடுப்பதில் இருபத்தைதந்து 
சதவிகிதம் உங்களுக்கும் உண்டு!' என்று வெசால்லிவிட்டுச் வெசன்றார் அவர்.

'அவருதைடS ததைல மதைறந்ததும், ‘நானும் உங்கதைளத் தான் பார்க்க வருகிஜேறன்!' என்று ‘இளி, இளி’ 
என்று இளித்துக்வெகாண்ஜேட எதிர்க்கட்சிதைSச் ஜேசர்ந்த ஒருவர் வந்து எனக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபால் 
உட்கார்ந்தார். ‘என்ன விஷSம்?' என்ஜேறன். 'ஆளுங் கட்சிக்காரர் வெசான்ன அஜேத விஷSம் தான்! 
அவர்களிடம் மக்களுக்குக் வெகாஞ்சம் அதிருப்தி ஏற்பட்டிருக்கும் இந்தச் சமSத்தில் ஜேபாட்டி ஜேநரிதைடப் 
ஜேபாட்டிSாக இருந்தால் நாங்கள் நிச்சSம் வந்து விடலாம் என்று நிதைனக்கிஜேறாம். அதற்குக் குறுக்ஜேக 
சுஜேSச்தைசSாளர்கள் இருவர் நின்று வெதாதைலக்கிறார்கள். அவர்கள் இருவதைரயுஜேம 'வாபஸ்' வாங்கிக் 
வெகாள்ளச் வெசய்து விட்டால் உங்களுக்கும், உங்கள் மன்றத்துக்கும் நாங்கள் ஜேவண்டிSதைதக் 
வெகாடுக்கிஜேறாம்' என்றார் அவர். 'சரி, ஜேவண்டாமல் என்ன வெகாடுப்பீர்கள்?’ என்ஜேறன் நான். ‘அவர்கள் 
உங்கள் மன்றத்துக்கு இருபத்தைதந்து சதவிகிதம் தாஜேன கமிஷன் தருவதாகச் வெசான்னார்கள்? நான் 
ஐம்பது சதவிகிதம் தருகிஜேறன்!' என்றார் அவர். 'சுஜேSச்தைசSாளர்களுக்கு?' என்ஜேறன் நான். 'அவர்கள் 
ஐந்துதாஜேன வெகாடுத்தார்கள்? நான் பத்து தருகிஜேறன்!' என்றார் அவர். 'சரி, வெகாடும்!' என்று 
வாங்கிக்வெகாண்டு, 'நாதைள வந்துப் பாரும்!’ என்ஜேறன் நான். அவர் ஜேபாய்விட்டார்.

‘ஆகா! 5னநாSகம் என்றால் 'பண நாSகம்’ என்று இப்ஜேபாதல்லவா வெதரிகிறது நமக்கு!' என்று எண்ணிக்
வெகாண்ஜேட நான் அவர்கள் வெகாடுத்த பணத்துடன் முதலில் ராமன் வீட்டிற்குச் வெசன்று, விஷSத்தைதச் 
வெசான்ஜேனன். அவர், 'ராமா, ராமா' என்று காதைதப் வெபாத்திக்வெகாண்டு, ‘எனக்கு உங்கள் பணமும் 
ஜேவண்டாம்; அதற்காக என் அஜேபட்தைசதைS வாபஸ் வாங்க நான் தSாராகவும் இல்தைல!' என்றார். 
'கிடக்கிறார், பிதைழக்கத் வெதரிSாத மனிதர்!' என்று நான் ராவணனின் வீட்டுக்குச் வெசன்று அவரிடம் 
விஷSத்தைதச் வெசான்ஜேனன். அவர் இரு தைககதைளயும் நீட்டி நான் வெகாடுத்த ரூபா பதிதைனந்தாயிரத்தைதயும்
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வாங்கிக்வெகாண்டு, ‘ஆகா! அதற்வெகன்ன, அப்படிஜேS வெசய்துவிடுகிஜேறன்!' என்றார். 'நன்றி!' என்று 
வெசால்லிவிட்டு நான் திரும்பிஜேனன். ‘அதைத நாய்க்குச் வெசால்லுங்கள்; நரிக்குச் வெசால்ல ஜேவண்டாம்!' 
என்றார் அவர்.

மறு நாள் வெசான்னது வெசான்னபடி ஆளுங் கட்சிக்காரரும் எதிர்க் கட்சிக்காரரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக 
என்தைனத் ஜேதடி வந்தார்கள். அவர்களிடம் நான் நடந்ததைதச் வெசான்ஜேனன். ‘இரண்டு சனிSன்களில் ஒரு 
சனிSனாவது ஒழிகிஜேறன் என்று வெசால்கிறஜேத, அதைதச் வெசால்லுங்கள்!' என்று வெசால்லிவிட்டு, அவர்கள் 
இருவரும் எங்கள் மன்றத்துக்குரிS கமிஷதைன மறக்காமல் வெகாடுத்துவிட்டுச் வெசன்றார்கள்.

‘நரிச் சின்னம் வாபஸ் வாங்கிக் வெகாள்கிஜேறன் என்று வெசால்லிவிட்டதால், நாங்கள் நாய்ச் சின்னத்துக்கு 
ஜேவதைல வெசய்ஜேதாம். Sார், எதற்கு ஜேவதைல வெசய்து என்ன பிரஜேSாசனம்? கதைடசியில் வெவற்றி என்னஜேவா 
நரிச் சின்னத்துக்குத்தான் கிட்டிற்று. ‘ஏன், அவர் வாபஸ் வாங்கிக் வெகாள்ளவில்தைலSா?' என்கிறீர்களா? 
எங்ஜேக வாங்கினார்? பணத்தைதத்தான் இரு தைககதைளயும் நீட்டி வாங்கினார்; அஜேபட்தைசதைS வாபஸ் 
வாங்க அவர் ஒரு தைகதைSக்கூட நீட்டவில்தைல!

'இதைத வெவளிஜேS வெசால்வது எப்படி? சம்பந்தப்பட்ட மூவரும் ஜேதள் வெகாட்டிS திருடர்கள்ஜேபால் 
விழித்ஜேதாம். இந்தச் சமSத்தில் எங்கள் மன்றத்தின் காரிSதரிசி வந்து, ‘ராவணனுக்குப் பாராட்டு விழா 
நடத்த ஜேவண்டும்; இனி நம் வளர்ச்சி-இல்தைலயில்தைல, மன்றத்தின் வளர்ச்சி அவருதைடS தைகயில்தான் 
இருக்கிறது!’ என்றார். எனக்கு எப்படி இருக்கும்? 'அந்தத் துஜேராகிக்கா பாராட்டு விழா?' என்று சீறிஜேனன்.
'அவர் துஜேராகி என்றால் நாமும் துஜேராகிகள்தான்!' என்றார் அவர். எனக்கு ஆத்திரம் தாங்கவில்தைல; 
'அவன் சந்தர்ப்பவாதி!’ என்று இதைரந்ஜேதன். 'அவர் சந்தர்ப்பவாதி என்றால் நாமும் 
சந்தர்ப்பவாதிகள்தான்!' என்று அவரும் இதைரந்தார். இருவருக்கும் வாக்குவாதம் தடித்தது. ‘கதைடசிSாகச்
வெசால்கிஜேறன்-ராவணன் துஜேராகி இல்தைல. புத்திசாலி; படுபுத்திசாலி. அவதைரப் புத்திசாலி என்று ஒப்புக் 
வெகாண்டால்தான் நாமும் புத்திசாலிகளாஜேவாம். இல்தைலவெSன்றால் அவரும் துஜேராகிதான்; நாமும் 
துஜேராகிகள்தான்!' என்று அவர் சாதித்தார். அதைத நான் மறுத்தாலும் என் மனம் என்னஜேவா 'உண்தைம; 
அவர் வெசால்வது முற்றிலும் உண்தைம!’ என்று சதா வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட இருந்தது. ஆகஜேவ, ஜேவறு 
வழியின்றி அவர் வெசான்னதைத ஒப்புக் வெகாண்டு, நாதைளக்கு எங்கள் மன்றத்தின் சார்பில் ராவணனுக்குப் 
பாராட்டு விழா நடத்தவிருக்கிஜேறாம். இதைத உங்களிடம் வெசால்ல எனக்கு வெவட்கமாயிருந்தது. 
அதனால்தான் வெகாஞ்சம் ஒதுங்கிப் பார்த்ஜேதன். நீங்கள் விடவில்தைல; வெசால்லிவிட்ஜேடன்!'

பாதாளம் இதைதச் வெசால்லிவிட்டுத் ததைல குனிS, விக்கிரமாதித்தர் அதன் ததைலதைS நிமிர்த்தி, 
'சந்தர்ப்பவாதி இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறான்; அவன் வாழ்வதைத எல்ஜேலாரும் பார்க்க முடிகிறது. 
சத்திSவாதி அந்த உலகத்தில் வாழ்வதாகச் வெசால்கிறார்கள்; அவன் வாழ்வதைத Sாரும் பார்க்க 
முடிவதில்தைல. இதற்கு ஒரு முடிதைவ என்று காண முடிகிறஜேதா, அன்றுதான் இந்த மாதிரி அஜேSாக்கிSத் 
தனங்களுக்கும் ஒரு முடிதைவக் காண முடியும். அதுவதைர எளிதில் ஆதைசக்கு இதைரSாகக் கூடிS 
நிதைலயில் இருக்கும் உன்தைனப் ஜேபான்ற எளிS மக்கள் அதற்காக வெவட்கப்படுவஜேத இந்த நாடு வெபற்ற 
வெபரும் ஜேபறாகும்!' என்று வெபருமூச்சு விட்டுக்வெகாண்ஜேட வெவளிஜேS வெசல்ல, பாதாளம் அவதைர 
முந்திக்வெகாண்டுச் வெசன்று அவருக்காகக் காரின் கததைவத் திறந்து விடுவானாயினன்."

பதினான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பூரணி இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு 
வாருங்கள்; பதிதைனந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் அமிர்தா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா5னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு....…

128



15. பதிதைனந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

அமிர்தா வெசான்ன வஞ்சம் தீர்ந்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! படிப்பவர்கதைளவிட எழுது பவர்கள் அதிகமாகிவிட்ட இந்த காலத்திலும், 'எழுத 
ஜேவண்டும், எழுத ஜேவண்டும் எழுத்தாளராக ஜேவண்டும்' என்று சிலர் துடித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள் 
அல்லவா? அவர்களில் ஒருவர் எங்கள் ஊரிஜேல இருந்தார். வெபSர் அழகப்பன். 'அப்பா, அழகப்பா! ஜேவறு 
எந்த ஆதைச ஜேவண்டுமானாலும் உனக்கு இருக்கட்டும்; நாங்கள் ஜேவண்டாவெமன்று வெசால்லவில்தைல. 
ஆனால் இந்த எழுத்தாளராக ஜேவண்டும் என்ற ஆதைச மட்டும் ஜேவண்டாம். அது உன்தைனப் பட்டினிப் 
ஜேபாட்டுக் வெகான்றுவிடும்!' என்று அவருதைடS வெபற்ஜேறார் அவதைரப் பSமுறுத்திப் பார்த்தார்கள். அவர் 
ஜேகட்கவில்தைல; ‘அவெதல்லாம் அந்தக் காலம்; இந்தக் காலத்தில் எழுத்தாளருக்குக் கிதைடக்கும் 
வருமானம் ஜேவறு Sாருக்கும் கிதைடப்பதில்தைல!' என்பதாகத்தாஜேன அவர் துணிந்து, அந்தத் துதைறயில் 
முழுமூச்சுடன் இறங்குவாராயினர்.

‘அப்பா, அழகப்பா! எழுதும்ஜேபாஜேத வருமானத்தைத நிதைனவில் தைவத்துக்வெகாண்டு எழுதுகிறாஜேS, அந்த 
எழுத்து எப்படி உருப்படும்? எழுத்து என்றால் அது இதSத்திலிருந்து வர ஜேவண்டும்; வெவறுங் 
தைகயிலிருந்து வரக்கூடாது!’ என்று அடுத்தாற்ஜேபால அவருதைடS நண்பர்களில் சிலர் அறிவுறுத்த, 
'இரண்டும் வெபாய்! எழுத்து இதSத்திலிருந்தும் வருவதில்தைல; தைகயிலிருந்தும் வருவதில்தைல. அது 
ஜேபனாவிலிருந்து வருகிறது!’ என்பதாகத்தாஜேன. அவர்கள் வெசான்னதைதயும் அவர் உடஜேன மறுத்துவிட்டு,
ஜேமலும் எழுதுவாராயினர்.

இந்த நிதைலயில், 'எழுத்தாளன் என்பவன் தன்னால் உருவாவதும் இல்தைல; பிறரால் 
உருவாக்கப்படுவதும் இல்தைல. அவன் தானாகஜேவ பிறக்கிறான்!' என்று ஏஜேதா ஒரு பத்திரிதைகயில் 
வெவளிSாகியிருந்த துணுக்கு ஒன்று அவதைர ஒரு கணம் துணுக்குற தைவக்க, 'ஆஆஆமாம், எழுத்தாளன் 
பிறக்கும்ஜேபாஜேத ஜேபனாதைவக் தைகயில் பிடித்துக்வெகாண்டு பிறக்கிறானாக்கும்? சுத்த அபத்தம்!' என்ற 
மறுகணஜேம அவர் அதைதயும் சமாளித்துக்வெகாண்டு, ஜேமலும் ஜேமலும் எழுதி, ‘குவி, குவி' என்று 
குவிப்பாராயினர்.

கதைத, கட்டுதைர, நாவல், நாடகம், கவிதைத-எதைதயும் விடவில்தைல அவர்; பின்னால் அவற்றுக்குத் 
தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தாஜேனா என்னஜேவா, வதைகக்கு நூறு எழுதி முடிக்கும் 
வதைர அவர் ஓSஜேவயில்தைல!

‘நூறு அவ்வளவு நல்ல எண் இல்தைல; குதைறந்த பட்சம் நூற்று ஒன்றாகவாவது எழுதி முடியுங்கள்!’ என்று
அவருதைடS ஆத்ம நண்பர்களில் ஒருவர் வெசால்ல, 'சரி' என்று வதைகக்கு ஒன்றாக ஜேமலும் எழுதி, 
எல்லாவற்தைறயும் நூற்று ஒன்று, நூற்று ஒன்று என்று ஆக்கிS பின்னஜேர அவர் தம் ஜேபனாதைவக் கீஜேழ 
தைவப்பாராயினர்.

எல்லாம் முடிந்தது; அடுத்தாற்ஜேபால் அவர் எழுதிSதைவ அச்சு வாகனம் ஏற ஜேவண்டிSதுதான் பாக்கி. 
அதற்காகத் தாம் எழுதிSவற்றில் வதைகக்கு இரண்தைட எடுத்துக்வெகாண்டு அவர் ஒவ்வெவாரு பத்திரிதைக 
அலுவலகத்தின் ஜேமலும் பதைடவெSடுக்க, அவருதைடS பதைடவெSடுப்தைபக் கண்டு அஞ்சிஜேSா என்னஜேவா,
‘கதைத, கட்டுதைர எதுவும் ஜேநரில் வெபற்றுக் வெகாள்ளப்பட மாட்டாது; தபால் மூலஜேம அனுப்ப ஜேவண்டும்' 
என்று எல்லாப் பத்திரிதைகக்காரர்களும் ஒருவர் பின் ஒருவராக அறிவிப்பாராயினர்.

பார்த்தார் அழகப்பர்; ‘பSந்தாங்வெகாள்ளிகள், ஜேகாதைழகள்!' என்று அவர்கதைள மனமாறச் சபித்துக் 
வெகாண்ஜேட, அவர்களுதைடS விருப்பம்ஜேபால் தாம் எழுதிSவற்தைறத் தபாலிஜேலஜேS அனுப்பினார். என்ன 
காரணஜேமா வெதரிSவில்தைல, சுவரில் எறிந்த பந்துஜேபால் அதைவ அவரிடஜேம திரும்பி 
வந்துவெகாண்டிருந்தன. 'வரட்டும், வரட்டும்!’ என்று அவர் ஏஜேதா ஒரு வஞ்சத்துடன் அவற்தைற வாங்கி 
தைவத்துக் வெகாண்டிருக்க, 'தபால் ததைல தைவத்து அனுப்பினால் அப்படித்தான் திரும்பி வரும். அது 
உங்கள் கதைத பிரசுரமாகும் என்ற நம்பிக்தைக உங்களுக்ஜேக இல்தைல என்று நீங்கஜேள வெசால்வதுஜேபால் 
இல்தைலSா? இனி தபால் ததைல தைவத்து அனுப்பாதீர்கள்!' என்று ஒரு நாள் தபாற்காரர் தன் சிரமத்தைதக் 
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குதைறத்துக் வெகாள்வதற்காகச் வெசால்ல, அதைத அப்படிஜேS நம்பி, அன்றிலிருந்து அவர் தபால் ததைல 
தைவக்காமல் அனுப்ப, திரும்பி வருவது நின்றது; ஆனால் பிரசுரமாகாமல் வெகான்றது!

‘வெகான்றது' என்றால் அவதைர என்று நீங்கள் நிதைனத்துக் வெகாண்டு விடப் ஜேபாகிறீர்கள்! அவதைரSல்ல; 
அவருதைடS நம்பிக்தைகதைS!

எல்லாப் பத்திரிதைகக்காரர்களும் ஜேசர்ந்து தம்தைம எழுத்தாளராக விடாமல் வெசய்யும் இந்தச் சதிதைS 
எப்படி முறிSடிப்பவெதன்று அவர் ஒரு நாள் ஜேSாசித்தார், ஜேSாசித்தார், அப்படி ஜேSாசித்தார். அந்த 
ஜேSாசதைனயின் முடிவில் தம்முதைடS எழுத்தைத அவர்கள் வடி கட்டுவதற்கு முன்னால் தாஜேம வடி கட்டி 
அனுப்பினால் என்ன என்று அவருக்குத் ஜேதான்ற, அதன்படி எதைத எழுதினாலும் அதைத முதலில் அவர் 
தம் நண்பர்களுக்குப் படித்துக் காட்டி, அவர்களுதைடS அபிப்பிராSத்தைதக் ஜேகட்பாராயினர்.

இதனால் பல நண்பர்கள் அவதைரக் கண்டதும் பSந்து ஓடி ஒளிS ஆரம்பிக்க, தப்பித்தவறி அகப்பட்டுக் 
வெகாண்ட சிலரும், அவர் தாம் எழுதிSதைதப் படித்துக் காட்டும் முன்னஜேர, 'ஜேபஷ், ஜேபஷ்! சபாஷ், சபாஷ்!' 
என்று வெசால்லி விட்டு வெமல்ல நழுவப் பார்க்க, அந்த ஜேபஷும் சபாஷும் கூடத் தாம் எழுதிS கதைதக்கா, 
வெகாடுத்த ‘டிப'னுக்கா என்று வெதரிSாமல் அவர் தவிக்க, அவர்களால் 'ஜேபஷ்' ஜேபாடப்பட்ட கதைதகளும், 
'சபாஷ்' ஜேபாடப்பட்ட கட்டுதைரகளும் கூடச் சீக்கிரஜேம திரும்பி வந்து, 'சந்ஜேதகம் ஜேவண்டாம்; எல்லாம் 
‘டிப'னுக்ஜேக!' என்பதைத ஐSமற நிரூபித்து, அவருதைடS தவிப்தைபத் தீர்த்து தைவத்தன.

ஆனாலும் அவர் தாம் ஜேமற்வெகாண்ட முSற்சிதைSக் தைகவிடவில்தைல; 'தமிழ்நாடு’ என்ற வெபSதைரச் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தைவக்கத் தSங்கிSஜேபாது, 'அவர்கள் என்ன தைவப்பது, நாங்கஜேள தைவத்துக் 
வெகாள்கிஜேறாம்' என்று தங்கள் முகவரிஜேSாடு 'தமிழ்நாடு’ என்ற வெபSதைரயும் சிலர் ஜேசர்த்து 
எழுதிக்வெகாண்டு வரவில்தைலSா? அஜேதமாதிரி 'என்தைன இந்தப் பத்திரிதைகSாளர்கள் எழுத்தாளராக்கா 
விட்டால் என்ன, என்தைன நாஜேன எழுத்தாளராக்கிக் வெகாள்கிஜேறன்!' என்று அவரும் தம் வெபSருக்குப் 
பின்னால் 'அழகப்பன், எழுத்தாளர்' என்று ஜேசர்த்து எழுதினார். அத்துடன் அவர் நிற்கவில்தைல; அஜேத 
முதைறயில் ‘பிளாஸ்டிக் ஜேபார்டு' ஒன்தைறயும் தSார் வெசய்து, தம் வீட்டின் முகப்பில் மாட்டினார். அதற்குப்
பின் அவர் எழுதும் கடிதங்கள், வெகாடுக்கும் ‘விசிட்டிங் கார்டு'கள் ஆகிSவற்றிவெலல்லாம்கூட அந்த 
முகவரி பார்ப்பவர்களின் கன்னத்தில் அதைறவதுஜேபால் வெகாட்தைட வெகாட்தைடSான எழுத்துக்களில் 
‘பளீர், பளீர்' எனத் வெதறிக்கலாயிற்று.

இங்ஙனம் பிறதைரப் வெபாருட்படுத்தாமல் அவர் தம்தைமத்தாஜேம எழுத்தாளராக்கிக் வெகாண்டு 
வந்தகாதைல, அவருதைடS அத்திSந்த நண்பர்களில் ஒருவர், 'இந்தக் காலத்தில் எதற்கும் சீருதைட என்று 
ஒன்று உண்டு. அந்த முதைறயில் எழுத்தாளருக்கும் சீருதைட என்று ஒன்று உண்டு, உண்டு. அந்தச் சீருதைட 
ஜிப்பாவும் ஜேவட்டியும்தான் என்று சில எழுத்தாளர்கள் வெசால்லாமல் வெசால்வது உண்டு, உண்டு, உண்டு!'
என்று வெசால்ல, 'இஜேதா, அவற்தைற இன்ஜேற அணிந்ஜேதன்!' என்று அவர் உடஜேன ஜேவட்டிதைSயும் 
ஜிப்பாதைவயும் வாங்கி அணிS, 'அவெதல்லாம் அந்த நாள் சீருதைட; இந்த நாள் சீருதைட வெடரிலின் 
ஷர்ட்டும், வெடரின் பாண்ட்டும் ஐSா, வெடரின் பாண்ட்டும்!' என்று இன்வெனாரு நண்பர் வெசால்ல, 'ஆமாம்!
ஆமாம்; அவெதல்லாம் பிற்ஜேபாக்கு எழுத்தாளர் அணியும் சீருதைட! நான் முற்ஜேபாக்கு எழுத்தாளராக்கும்’ 
என்று அன்ஜேற அவர் ஜிப்பாதைவயும் ஜேவட்டிதைSயும் கதைளந்து எறிந்துவிட்டு, வெடரிலின் ஷர்ட்டும் 
வெடரின் பாண்ட்டும் அணிவாராயினர்.

இப்படிSாகத்தாஜேன எழுதுவது ஒன்தைறத் தவிர பாக்கி எல்லாவற்றிலும் வெவற்றி கண்டு விட்ட அவர், 
'இனி நான் என்ன வெசய்S ஜேவண்டும்?’ என்று ஒரு நாள் தமக்குத் தாஜேம ஒரு ஜேகள்விதைSப் 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு, 'எழுத்தாளர் சங்கத்தில் அங்கத்தினராக ஜேவண்டும்!' என்று அதற்குரிS பதிதைலயும் 
தமக்குத் தாஜேம வெசால்லிக்வெகாண்டு, எழுத்தாளர் சங்கச் வெசSலதைர அணுகித் தம்முதைடS விருப்பத்தைதத் 
வெதரிவிக்க, அவர் தம் மகிழ்ச்சிதைS முதற்கண் வெதரிவித்துக் வெகாண்டு, பழுத்துப் ஜேபான விண்ணப்பத் 
தாள் ஒன்தைற எடுத்துப் படுபவ்விSமாக அவரிடம் நீட்டுவாராயினர்.

அதைத வாங்கிப் பார்த்தார் அழகப்பர்; அதில் ஜேகட்கப்பட்டிருந்த ஜேகள்விகளில் ஒன்ஜேற ஒன்றுக்கு மட்டும்
என்ன எழுதுவது என்று வெதரிSவில்தைல அவருக்கு. அதாகப்பட்டது, "இதுவதைர தங்களால் எழுதப்பட்ட 
கதைதகள் ஏதாவது எந்தப் பத்திரிதைகயிலாவது வெவளிSாகியிருக்கின்றனவா? வெவளிSாகியிருந்தால் 
அந்தப் பத்திரிதைககளில் இரண்டின் வெபSர்கதைள இங்ஜேக குறிப்பிடவும்' என்பஜேத அது. ‘எழுத்தாளர் 
சங்கத்தில் அங்கத்தினராக வருபவர் உண்தைமயிஜேலஜேS எழுத்தாளரா, இல்தைலSா என்பதைதத் தீர்மானிக்க
இப்படி ஒரு ஜேசாததைனதைS இவர்கள் தைவத்திருக்கிறார்கள் ஜேபால் இருக்கிறது! இதைதவிட, இதுவதைர நீர் 
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எத்ததைன கதைதகள் எழுதியிருக்கிறீர் என்று ஜேகட்டிருக்கக் கூடாதா? அப்படிக் ஜேகட்டிருந்தால் வதைகக்கு 
நூற்று ஒன்று என்று எழுதி, இவர்கதைள நான் மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் கீஜேழ விழ தைவத்திருப்ஜேபஜேன! 
இப்ஜேபாது நான் இதற்கு என்னத்தைதச் வெசால்ல? என்னத்தைத எழுத? பத்திரிதைககளில் வெவளி வந்தால்தான்
எழுத்தாளரா, இல்லாவிட்டால் எழுத்தாளர் இல்தைலSா? இது என்ன அநிSாSம், இது என்ன அக்கிரமம்!'
என்று அவர் குதைமS, வெசSலர் 'என்ன விஷSம்?’ என்று குதைடS, அழகப்பர் விண்ணப்பத் தாளில் தாம் 
கண்ட ஜேவண்டாத ஜேகள்விதைSப் பற்றி அவரிடம் விவரிக்க, 'பூ, இவ்வளவுதாஜேன? அதற்குப் பSந்து 
இங்ஜேக கட்ட வந்த சந்தாத் வெதாதைகதைS நீங்கள் மீண்டும் உங்களுதைடS சட்தைடப் தைபக்குள்ஜேள 
ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஜேபாய் விடாதீர்கள்! ஆண்டுக்வெகாரு முதைற விழா நடத்தி, அங்கத்தினர் 
அதைனவருக்கும் ஒரு ஜேவதைள சாப்பாடாவது ஜேபாட்டு அனுப்ப இந்தச் சங்கம் எப்படிSாவது உயிர் வாழ 
ஜேவண்டியிருக்கிறது. அதற்காகவாவது நீங்கள் வெசலுத்த ஜேவண்டிS சந்தாத் வெதாதைகதைSச் வெசலுத்தி, 
உடஜேன அங்கத்தினராகிவிட்டுப் ஜேபாங்கள்!' என்று வெசSலர் அபSம் அளிக்க, ‘அப்படிSானால் 
என்னுதைடS கதைதகள் வெவளிSான பத்திரிதைககளில் இரண்டின் வெபSர்கள்தைள இந்த விண்ணப்பத்தாளில்
குறிப்பிடச் வெசால்கிறீர்கஜேள, அதற்கு நான் என்ன் வெசய்வது?’ என்று அழகப்பர் கடாவ, 'கவதைல 
ஜேவண்டாம்; வெசத்துப் ஜேபான பத்திரிதைககள் எத்ததைனஜேSா இல்தைலSா? அவற்றில் இரண்டின் 
வெபSர்கதைள எழுதிவிட்டுப் ஜேபாங்கள்!' என்று வெசSலர் அதற்கும் சட்வெடன ஒரு வழி காட்ட, 'நன்றி!’ 
என்று அழகப்பர் அப்படிஜேS எழுதி, வெகாடுக்க ஜேவண்டிSதைதயும் வெகாடுத்து, ‘என்னுதைடS வளர்ச்சிக்கு 
இந்தச் சங்கம் ஏதாவது வழி காட்டுமா?’ என்று வெமல்ல உசாவ, 'சங்கம் இப்ஜேபாது தன்னுதைடS 
வளர்ச்சிக்கு வழிஜேதடிக் வெகாண்டிருக்கிறது. அந்த வழிதைSக் கண்ட பிறகுதான் அது எழுத்தாளர் 
வளர்ச்சிக்கு வழி காணும்!' என்று வெசSலர் வெசப்ப, 'அதுவதைர என்னால் எழுதப்பட்டதைவ வெSல்லாம் 
என்னிடஜேம இருக்க ஜேவண்டிSதுதானா?' என்று அழகப்பர் பின்னும் ஜேகட்க, 'ஜேவண்டாஜேம! அதிசS 
ஜேமாதிரம், அபூர்வ மூலிதைக, ஆச்சரிS குண சிந்தாமணி என்பது ஜேபான்ற சரக்குகளின் விளம்பரத்துக்கும், 
வி.பி.பி. ஆர்டருக்கும் என்ஜேற சில பத்திரிதைககள் இங்ஜேக நடப்பது உண்டு. அவற்றுக்கு Sார் என்ன 
எழுதி அனுப்பினாலும் அதைத ஏவெறடுத்துக்கூடப் பார்க்காமல் அப்படிஜேS அச்சுக்கு அனுப்பிவிடுவது 
உண்டு, உண்டு. அதனால் அவற்றில் உங்கதைளப் ஜேபான்ற எழுத்தாளர்களின் பதைடப்புக்கள் தப்பாமல், 
தவறாமல் வருவதும் உண்டு, உண்டு, உண்டு. வாசகர்கதைளப் பற்றிக் வெகாஞ்சங்கூடக் கவதைலப்படாமல், 
அவர்களுக்காகக் வெகாஞ்சங்கூட இரங்காமல் உங்கதைளப் ஜேபான்ற எழுத்தாளர்களுக்வெகன்ஜேற நடந்து 
வரும் அந்தப் பத்திரிதைககளுக்கு உங்களுதைடS விஷS தானத்தைத உண்தைமயிஜேலஜேS தானமாக எண்ணி 
அனுப்பி தைவயுங்கள்; தப்பாமல், தவறாமல் பிரசுரமாகும்!' என்று வெசSலர் பின்னும் வெசால்ல, 'நன்றி, 
நன்றி!' என்று ஒரு முதைறக்கு இரு முதைறSாக நன்றி வெதரிவித்துவிட்டு, 'கண்ஜேடன் கண்ஜேடன், 
என்னுதைடS லட்சிSத்தைத எட்டிப் பிடிக்க வழி கண்ஜேடன்!' என்று அழகப்பர் ஏறுஜேபால் அங்கிருந்து 
'ஏறு நதைட' நடந்து வருவாராயினர்.

வெசSலர் வெசான்னது வெசான்னபடி, விஷSத்தைதத் தானமாகப் வெபறுவதற்வெகன்ஜேற நடந்துவெகாண்டிருந்த 
சில வி.பி.பி. பத்திரிதைகSாளர்கதைள அணுகி, அழகப்பர் தம்முதைடS ‘விஷS தான'த்தைதச் வெசய்S, 
அவர்களும் 'தானம் வாங்கக் கூசிடுவான், தருவது ஜேமவெலனப் ஜேபசிடுவான்!’ என்னும் 'தமிழன் 
தரும'த்தைதச் சற்ஜேற மறந்து அவற்தைற வாங்கி வெவளியிட, அதனால் தம் 5ன்மஜேம சாபல்Sமுற்றது 
ஜேபான்று அவர் ததைல நிமிர்ந்து நடப்பாராயினர்.

இங்ஙனமாகத்தாஜேன தம்முதைடS லட்சிSத்தைத எட்டிப் பிடித்து அவர், ஆரம்ப காலத்தில் தாம் எழுதி 
அனுப்பிSவற்தைற அப்படிஜேS திருப்பி அனுப்பிS அத்ததைன பத்திரிதைக எழுத்தாளர்கதைளயும் எப்படி 
மட்டம் தட்டுவது, எங்ஙனம் பழி தீர்த்துக் வெகாள்வது என்று அதி அதி அதி தீவிரமாக ஜேSாசித்துக் 
வெகாண்டிருந்த காதைல, 'அதற்குரிS ஒஜேர வழி நீங்கள் உடஜேன ஜேபாய் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் 
பார்ப்பதுதான்!' என்று அவருதைடS அருதைம நண்பர்களில் ஒருவர் வெசால்ல, 'நல்ல ஜேவதைள. 
ஞாபகப்படுத்தினீர்கள்!' என்று அவர் அக்கணஜேம சாட்சாத் விக்கிரமாதித்ததைரத் ஜேதடி ‘ஓடு, ஓடு’ என்று 
ஓடுவாராயினர்.

தமக்கு முன்னால் இதைறக்க இதைறக்க வந்து நின்ற அழகப்பதைர ஜேநாக்கி, ‘Sார் நீங்கள்? எங்கிருந்து 
வருகிறீர்கள்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் விசாரிக்க, 'ஐSஜேகா! இன்னுமா என்தைன ‘Sார் நீங்கள்?’ என்று 
வாய் கூசாமல் ஜேகட்கிறீர்கள்? என்னுதைடS எழுத்ஜேதாவிSங்கள்தான் இப்ஜேபாது எத்ததைனஜேSா 
பத்திரிதைககளில் வெவளிSாகிக் வெகாண்டிருக்கின்றனஜேவ, அவற்தைற நீங்கள் பார்க்கவில்தைலSா?' என்று 
அழகப்பர் பதற, 'பார்த்ஜேதன், பார்த்ஜேதன்; உங்கள் வெபSர்?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் மறு படியும் அவதைர 
ஜேசாததைனக்குள்ளாக்க, ‘பார்த்த லட்சணமா என் வெபSர் என்ன என்று ஜேகட்கிறீர்கள்? அவமானம், 
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அவமானம், ஓர் எழுத்தாளன் தன் வெபSதைரத் தாஜேன வெசால்லிக் வெகாள்வது ஜேபான்ற அவமானம் இந்த 
உலகத்தில் ஜேவறு ஏதாவது உண்டா, உண்டா, உண்டா? ஆனாலும் வெசால்கிஜேறன், வெசால்லித் 
வெதாதைலக்கிஜேறன்-என் வெபSர், என் வெபSர்-அடக், கடவுஜேள! இந்தச் சமSத்தில்தானா அது எனக்ஜேக 
மறந்து ஜேபாய்த் வெதாதைலS ஜேவண்டும்?-ஆ! வந்துவிட்டது, ஞாபகம் வந்துவிட்டது! 
அழகப்பன், அழகப்பன்!’ என்று ஒரு முதைறக்கு இருமுதைறSாக அழகப்பர் தம் வெபSதைர அழுத்தம் 
திருத்தமாகச் வெசால்ல, 'அழகப்பரா! இப்ஜேபாது நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்? வீட்டிலிருந்து 
வருகிறீர்களா? இல்தைல, ஜேவறு எங்கிருந்தாவது வருகிறீர்களா? 'என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட 
விக்கிரமாதித்தர் அவதைரச் சற்ஜேற சந்ஜேதகக் கண் வெகாண்டுபார்க்க, 'நீங்கள் நிதைனப்பது சரி! என்தைன 
'அங்ஜேக' அனுப்பி தைவக்கத்தான் இங்குள்ள பத்திரிதைகSாளர்கள் அத்ததைன ஜேபரும் முSன்றார்கள். நல்ல 
ஜேவதைளSாக எழுத்தாளர் சங்கச் வெசSலர் என்தைனத் தடுத்தாட் வெகாண்டார்; அதிலிருந்து நான் தப்பிப் 
பிதைழத்ஜேதன். இப்ஜேபாது என்தைனப் பழி வாங்கிS அத்ததைன பத்திரிதைக எழுத்தாளர்கதைளயும் உடஜேன 
நான் பழிக்கு பழி வாங்க ஜேவண்டும். அதற்கு நீங்கள்தான் வழி காட்ட ஜேவண்டும்!' என்று அழகப்பர் தாம்
வந்த விஷSத்துக்கு வர, 'அது என்ன பிரமாதம்! அவர்களுதைடS வெகாட்டத்தைத அடக்க நீரும் ஒரு 
சங்கத்தைத உடஜேன ஆரம்பித்துவிட ஜேவண்டிSது தான்!' என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 'என்ன சங்கம்?' என்று 
ஜேகட்டார் அழகப்பர். ‘எழுத்தாளர் சங்கம்தான்!' என்றார் அவர்; ‘அதுதான் இருக்கிறஜேத!' என்றார் இவர். 
'இருந்தால் என்ன? வெசன்தைனக்கு ஒன்றாக இருந்த அதுதான் இப்ஜேபாது ஜில்லாவுக்கு ஒன்றாகி, அதுவும் 
ஜேபாதாவெதன்று நகரத்துக்கு ஒன்றாகி, அதுவும் ஜேபாதாவெதன்று ஊருக்கு ஒன்றாகி, அதுவும் ஜேபாதாவெதன்று
வெதருவுக்கு ஒன்றாய் ஆரம்பமாகிக் வெகாண்டிருக்கிறஜேத, நீரும் உம்முதைடS வெதருவில் ‘எழுத்தாளர் 
சங்கம்’ என்று ஒன்தைற ஆரம்பியும்; அதற்கு உம்தைமஜேS ததைலவராகப் ஜேபாட்டுக் வெகாள்ளும். நீர் 
எப்வெபாழுது எழுத்தாளர் சங்கத்தின் ததைலவராகி விடுகிறீஜேரா, அப்வெபாழுஜேத இந்த உலகத்திலுள்ள 
அத்ததைன எழுத்தாளர்களுக்கும் இல்தைலயில்தைல, இந்தத் தமிழகத்திலுள்ள அத்ததைன 
எழுத்தாளர்களுக்கும் ததைலவராகிவிடுகிறீர்! அப்புறம் என்ன, அவர்கவெளல்லாம் உமக்குத் வெதாண்டர்கள்
தாஜேன? இருந்து விட்டுப் ஜேபாகட்டும்! ஜேபாம் ஜேபாம், ஜேபாய் உடஜேன உங்கள் வெதருவில் எழுத்தாளர் 
சங்கத்தைத ஆரம்பியும். அது ஒன்ஜேற அவர்கதைளப் பழி வாங்க உமக்குள்ள ஒஜேர வழி; அது ஒன்ஜேற 
அவர்கதைள வஞ்சம் தீர்க்க உமக்குள்ள ஒஜேர வழி!’ என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட விக்கிரமாதித்தர் 
சட்வெடன்று எழுந்து தைகதைSப் புட்வெடன்று அடித்துக் கூப்ப, அழகப்பரும் ஜேவறு வழியின்றி எழுந்து 
பதிலுக்குக் தைககூப்பி விட்டு, அங்கிருந்து நகருவாராயினர்.”

பதிதைனந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் அமிர்தா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, “நதைளக்கு 
வாருங்கள்; பதினாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கிருபா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’ என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா5னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு.......
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16. பதினாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கிருபா வெசான்ன ஆதைச பிறந்து அதைமதி குதைலந்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'பாதாளசாமி!' என்று ஒரு முதைற குரல் வெகாடுத்ததும், 'இஜேதா வந்துவிட்ஜேடன்!' 
என்று ஓடிவரும் பாதாளசாமி, ஒரு நாள் மூன்று முதைற குரல் வெகாடுத்தும் வராமற்ஜேபாக, 'என்ன விஷSம்,
எங்ஜேக ஜேபாய் விட்டான்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் தாஜேம எழுந்து வெசன்று வெவளிஜேS எட்டிப் பார்க்க, 
வெதரு வாயிற்படியில் முகவாய்க் கட்தைடதைSக் தைகSால் தாங்கிSபடி உட்கார்ந்திருந்த பாதாளசாமி, 
அப்வெபாழுதும் அவர் வந்ததைதக் கவனிக்காமல் ஏஜேதா ஜேSாசதைனயில் ஆழ்ந்திருக்க, ‘என்ன பாதாளசாமி, 
எத்ததைன முதைற கூப்பிட்டாலும் இன்று உன் காதில் விழவில்தைலஜேS! என்ன விஜேசஷம்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் அவன் முதுகில் ஒரு தட்டு தட்டிக் ஜேகட்க, அவன் திடுக்கிட்வெடழுந்து, 'அதைத ஏன் 
ஜேகட்கிறீர்கள், ஜேபாங்கள், என் வீட்டுக்காரிக்குத் திடீவெரன்று என்வெனன்ன ஆதைசகவெளல்லாஜேமா 
பிறந்திருக்கின்றன. அதைவ ஏன் பிறந்தன, எப்படிப் பிறந்தன என்று நானும் ஜேSாசிக்கிஜேறன், 
ஜேSாசிக்கிஜேறன், அப்படி ஜேSாசிக்கிஜேறன்; ஒன்றும் புரிS மாட்ஜேடன் என்கிறது!’ என்று வெபருமூச்வெசறிS, 
‘ஏன், மாதம் பிறந்ததும் நீ உன் சம்பளத்தைத வாங்கிக் வெகாண்டு ஜேபாய் மதைனவியிடம் தாஜேன 
வெகாடுக்கிறாய்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘நான் அதைத எடுத்துக் வெகாடுக்கும் வதைர அவள் 
எங்ஜேக காத்திருக்கிறாள்? சட்தைடதைSக் கழற்றி மாட்டிSதும் அவஜேளதான் வந்து எடுத்துக்வெகாண்டு 
விடுகிறாஜேள!' என்று பாதாளம் பரிதாபமாகச் வெசால்ல, 'அப்புறம் என்ன?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் 
விழிக்க, ‘அதுதாஜேன வெதரிSவில்தைல எனக்கும்!' என்று பாதாளமும் அவருடன் ஜேசர்ந்து விழித்துக் 
வெகாண்ஜேட வெசான்னதாவது:

‘முன்வெனல்லாம் 'அடி, பவானி!' என்று கூப்பிட்டால் ஜேபாதும்; 'என்ன, அத்தான்!' என்று தித்திக்கக் 
குதைழந்து வெகாண்ஜேட வந்து எதிஜேர நிற்பாள். இப்வெபாழுது என்னடா. என்றால், ‘அடி என்ன அடி? 
இனிஜேமல் ‘அடி!’ என்று வெசான்னால் இந்தக் கரண்டிSாஜேலஜேS உங்கதைள நான் அடிப்ஜேபன்!' என்று தன் 
தைகயிலுள்ள கரண்டிதைSக் காட்டுகிறாள். ‘சரி' என்று 'அடி'தைS விட்டுவிட்டு, 'பவானி!' என்று 
கூப்பிட்டுப் பார்த்ஜேதன்; ‘வெவறும் பவானி என்ன ஜேவண்டியிருக்கிறது, பவானி? அடுத்த வீட்டுக்காரதைரப்
பாருங்கள்; அவர் தம் மதைனவிதைS வெவறும் கமலா என்றா கூப்பிடுகிறார்? 'கமலாக்கண்ணு’ என்று 
வெசல்லமாகக் கூப்பிடவில்தைலSா? அஜேத மாதிரி நீங்களும் கூப்பிட்டால் என்னவாம்?' என்றாள். 'சரி' 
என்று நானும் 'பவானிக் கண்ணு’ என்று கூப்பிட்ஜேடஜேனா இல்தைலஜேSா, ‘என்தைனSா மாமா, 
கூப்பிட்டீர்கள்?’ என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்ஜேட எதிர் வீட்டுக் குழந்தைத வந்து எனக்கு எதிஜேர நின்றது. 
அதைதப் பார்த்து நான் சிரித்ததுதான் தாமதம்; 'இவெதல்லாம் உங்கள் சூழ்ச்சி! ஜேவண்டுவெமன்ஜேற நீங்கள் 
என்தைனக் கூப்பிடுவது ஜேபால் எதிர்வீட்டுக் குழந்தைததைSக் கூப்பிட்டிருக்கிறீர்கள்!' என்றாள். 
'அவெதல்லாம் ஒன்றும் இல்தைல, பவானி! உன் வெபSரும் இந்தக் குழந்தைதயின் வெபSரும் ஒண்ணு; 
அஜேதாடு ‘கண்ணு’ என்று குழந்தைததைSத்தாஜேன கூப்பிடுவார்கள் என்பது இதற்குத் வெதரிந்திருக்கிறது 
அதனால்தான்...’ என்று நான் ஜேமஜேல வெசால்லி முடிப்பதற்குள், 'இந்தக் குழந்தைதக்குத் வெதரிவதுகூட 
எனக்குத் வெதரிSவில்தைல என்கிறீர்கள்; அப்படித்தாஜேன?' என்று அவள் என்ஜேமல் எரிந்து விழுந்தாள். 
'இவெதன்ன விதைளSாட்டு, உனக்குத் வெதரிSாதது இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்கிறது?’ என்று நான் அவள்
ததைலயில் வெகாஞ்சம் ஐஸ் தைவத்துப் பார்த்ஜேதன். குளிரவில்தைல; அப்வெபாழுதும் அவள் உச்சி 
குளிரஜேவயில்தைல. 'உங்கதைளக் கட்டிக்வெகாண்டு நான் என்ன சுகத்தைதக் கண்ஜேடன்? பட்டுப் புதைடதைவ 
இல்லாவிட்டாலும் ஒரு தைநலான், தைநவெலக்ஸ் புதைடதைவSாவது உண்டா? தங்க நதைககள் 
இல்லாவிட்டாலும் கவரிங் நதைககளாவது உண்டா, உண்டா? கண்ணுக்கு ஒரு கறுப்புக் கண்ணாடி, 
தைகக்கு ஒரு டம்பப் தைபSாவது உண்டா, உண்டா, உண்டா? ஒரு மண்ணும் இல்தைல, இந்த வீட்டில்! 
அவெதல்லாம் இல்லாவிட்டால் ஜேபாகட்டும்; ஆதைசக்கு ஒரு வார்த்தைத ‘பவானிக் கண்ணு’ என்று 
கூப்பிடுங்கள் என்றால், அதற்கும் மனமில்தைல உங்களுக்கு! இனி எனக்கு இந்த வாழ்க்தைக பிடிக்காது. 
இந்தக் கூதைர வீட்தைட விட்டுவிட்டு நீங்கள் உடஜேன ஒரு மாடி வீட்டுக்காவது குடிஜேSற ஜேவண்டும்; 
உங்களிடமுள்ள ஓட்தைட தைசக்கிதைளத் தூக்கித் துார எறிந்து விட்டு, நீங்கள் உடஜேன ஒரு ஸ்கூட்டராவது 
வாங்கித் வெதாதைலக்க ஜேவண்டும். மாதைல ஜேநரத்தில்கூட அடுப்படியில் உட்கார்ந்து அழுது வடிS இனி 
என்னால் முடிSாது. இரவுக்கும் ஜேசர்த்து மத்திSானஜேம சதைமத்து தைவத்துவிட்டு, மாதைல ஜேநரத்தில் நான் 
உங்களுடன் வெவளிஜேS புறப்படத் தSாராயிருப்ஜேபன். நீங்கள் ஜேவதைலயிலிருந்து வந்ததும் என்தைனத் 
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தூக்கி ஸ்கூட்டருக்குப் பின்னால் உட்கார தைவத்துக் வெகாண்டு சினிமாவுக்ஜேகா, பீச்சுக்ஜேகா 
ஜேபாகஜேவண்டும். அங்ஜேக நீங்கள் என்தைனக் கிள்ள ஜேவண்டும்; நான் துள்ள ஜேவண்டும். நான் உங்கதைளக் 
கடிக்க ஜேவண்டும்; நீங்கள் சிரிக்க ஜேவண்டும்!' என்று என்னவெவல்லாஜேமா பிதற்ற ஆரம்பித்துவிட்டாள். 
"இவெதன்ன வம்பு! நி5மாகஜேவ இவள் நம்தைமக் கடித்துவிட்டால், நம்மால் சிரிக்கவா முடியும்?' என்று 
நான் பSந்துஜேபாய், 'அவெதல்லாம் நடக்கும்ஜேபாது நடக்கிறது; இப்ஜேபாது நீ எனக்குச் ஜேசாற்தைறப் 
ஜேபாடு!' என்ஜேறன். 'இந்தச் ஜேசாற்தைறப் ஜேபாடும் ஜேவதைலதைSக்கூட இனி என்னால் வெதாடர்ந்து வெசய்து 
வெகாண்டிருக்க முடிSாது. ஜேபசாமல் நீங்கள் ஒரு 'தைடனிங் ஜேடபிள்' வாங்கி விடுங்கள். அதில் 
எல்லாவற்தைறயும் எடுத்து தைவத்துக்வெகாண்டு இருவரும் எதிரும் புதிருமாக உட்கார்ந்து சாப்பிடுஜேவாம்!'
என்றாள். 'அப்படிஜேS வெசய்ஜேவாம்; அதற்காக நீ கவுன் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு பட்லதைரத் ஜேதடாமல் 
இருந்தால் சரி!’ என்ஜேறன் நான். 'இந்த வக்கதைணயில் ஒன்றும் குதைறச்சல் இல்தைல!' என்று அவள் தன் 
முகவாய்க் கட்தைடதைSத் ஜேதாள் பட்தைடயில் இடித்துக் வெகாண்ஜேட எனக்குச் ஜேசாற்தைறப் ஜேபாட்டாள். 
சாப்பிட்டு விட்டு வந்ஜேதன். வந்ததிலிருந்து ‘இத்ததைன நாளும் இல்லாத ஆதைசகவெளல்லாம் இன்று ஏன் 
அவளுக்கு வந்திருக்கின்றன?’ என்று நானும் ஜேSாசித்துப் பார்க்கிஜேறன், பார்க்கிஜேறன், அப்படிப் 
பார்க்கிஜேறன்-ஒன்றும் புரிS மாட்ஜேடன் என்கிறது!'

இப்படிSாகத்தாஜேன பாதாளம் வெசால்லிக்வெகாண்டு வந்ததைவSதைனத்தைதயும் வெபாறுதைமயுடன் ஜேகட்டுக் 
வெகாண்டிருந்த விக்கிரமாதித்தர் கதைடசிSாகச் சிரிக்க, ‘என்ன சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்று பாதாளம் ஜேகட்க, 
‘வெநருப்பில்லாமல் புதைகSாது; அஜேத மாதிரி ஒரு காரணமும் இல்லாமல் உன் மதைனவிக்கு இந்த 
ஆதைசகவெளல்லாம் பிறந்திருக்காது. நீ சாSந்திரம் வீட்டுக்குப் ஜேபானதும் அவளுதைடS வெபட்டிதைS 
அவளுக்குத் வெதரிSாமல் திறந்து பார்; அதற்கு ஆதாரம் ஏதாவது கிதைடக்கலாம்!' என்று 
வெசால்வாராயினர்.

அங்ஙனஜேம அன்று மாதைல பாதாளம் வீட்டுக்குச் வெசன்றதும் அவள் வெபட்டிதைS அவளுக்குத் 
வெதரிSாமல் திறந்து பார்க்க, அதில் தமிழக அரசின் லாட்டரிச் சீட்டுக்கள் ஏ. பி. சி. டி. ஈ. எப். ஜி. எச். ஆக 
எட்டுப் பிரிவுகளிலும் வதைகக்குப் பத்தாக எண்பது சீட்டுக்கள் இருக்க, ‘அடிப்பாவி! என் சம்பளத்தில் 
பாதிதைS இதற்கா அழுதாய்?’ என்று தனக்குள் வெபாருமிக்வெகாண்ஜேட அவற்தைறக் வெகாண்டு வந்து அவன் 
விக்கிரமாதித்தரிடம் வெகாடுக்க, அவர் அந்தச் சீட்டுக்கதைள வாங்கி அவற்றின் எண்கஜேளாடு பரிசு விழுந்த
சீட்டுக்களின் எண்கதைள ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, அதிலிருந்த எண்பது சீட்டுக்களில் ஒன்றுக்கு இரண்டாவது 
பரிசாக ரூபா பத்தாயிரம் வந்திருப்பதைதக் கண்டு, 'இஜேதா பார்த்தாSா, இந்தச் சீட்டுக்குப் பரிசாக 
வந்திருக்கும் ரூபா பத்தாயிரம் தான் உன் மதைனவியின் திடீர் ஆதைசகளுக்வெகல்லாம் காரணம்!' என்று 
வெசால்ல, 'அப்படிSா சங்கதி? மூர் மார்க்வெகட்டிஜேல வெசப்படி வித்தைத காட்டிப் பிதைழப்பவன்தான் 
5னங்கதைள ஆதைச காட்டி ஜேமாசம் வெசய்கிறான் என்றால், அரசாங்கமுமா அப்படிச் வெசய்S ஜேவண்டும்? 
அதைதவிட கள்ளுக்கதைடகதைளஜேS மறுபடியும் திறந்துவிடலாம்ஜேபால் இருக்கிறஜேத? என் மதைனவிக்குப் 
பத்தாயிரம் ரூபா வந்திருக்கிறவெதன்றால் என்ன அர்த்தம்? பத்தாயிரம் ஜேபருக்குப் பத்தாயிரம் ரூபா 
ஜேபாயிருக்கிறது என்றுதாஜேன அர்த்தம்? ‘அடுத்த வீட்டுக்காரதைனப் பட்டினி ஜேபாட்டுவிட்டுச் 
சாப்பிடுபவன் அஜேSாக்கிSன், திருடன்!' என்று வெசான்ன காந்தி மகான் பிறந்த நாட்டிலா 
இப்படிவெSல்லாம் நடப்பது? இது அநிSாSமில்தைலSா?' என்று பாதாளம் பிரலாபிக்க, ‘நிSாSம் 
அநிSாSத்தைதவெSல்லாம் இப்ஜேபாது நீ பார்க்கக் கூடாது. உனக்குப் பத்தாயிரம் கிதைடத்ததா, உன் 
மதைனவி வெசால்வது ஜேபால் மாடி வீட்டுக்குக் குடிஜேSறு; ஸ்கூட்டர் வாங்கு, தைடனிங் ஜேடபிள் வாங்கு! 
தைநலான் சாரி வாங்கு; கூலிங் கிளாஸ் வாங்கு! அவள் வெசால்வதுஜேபால் அவதைளத் தூக்கி ஸ்கூட்டருக்குப்
பின்னால் உட்கார தைவத்துக்வெகாண்டு பீச்சுக்ஜேகா, சினிமாவுக்ஜேகா ஜேபா! அங்ஜேக நீ அவதைளக் கிள்ளு; 
அவள் துள்ளட்டும். அவள் உன்தைனக் கடிக்கட்டும்; நீ சிரி! பாக்கிப் ஜேபதைரப் பற்றி அரசாங்கத்துக்கு 
இல்லாத கவதைல உனக்கும் எனக்கும் என்னத்துக்கு? அவர்கள் நாசமாய்ப் ஜேபாகட்டும்!' 
என்பதாகத்தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் சம்பந்தப்பட்டவர்கதைள ஆசீர்வதித்து அவதைன வீட்டுக்கு அனுப்பி 
தைவப்பாராயினர்."

பதினாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான கிருபா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு
வாருங்கள்; பதிஜேனழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கருணா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா5னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... 
என்றவாறு... என்றவாறு....…
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17. பதிஜேனழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கருணா வெசான்ன தைக பிடித்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'ஆட்டுப்பட்டி, ஆட்டுப்பட்டி’ என்று ஒர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 
'ஆண்டிSப்பன், ஆண்டிSப்பன்’ என்று ஒரு குடிSானவன் உண்டு. காய்கறித் ஜேதாட்டம் ஜேபாட்டுப் 
பிதைழத்து வந்த அவன், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தன் ஜேதாட்டத்தில் விதைளயும் காய்கறிகளுடன் அடுத்த 
ஊரில் கூடும் சந்தைதக்குப் ஜேபாவான். அங்ஜேக, தான் வெகாண்டுஜேபான காய்கறிகதைள விற்றபின், விற்று 
முதலான காதைச அவன் ஒரு முதைற அங்ஜேகஜேS எண்ணிப் பார்ப்பான். எண்ணிப் பார்த்தபின் அதைத ஒரு 
தைபயில் ஜேபாட்டுக் கட்டி இடுப்பில் வெசருகிக்வெகாண்டு, காலிSான கூதைடதைSத் தூக்கித் ததைலயில் 
கவிழ்த்துக்வெகாண்டு, ஏதாவது ஒரு சினிமாப் பாட்தைட வழி வெநடுகப் பாடிக்வெகாண்ஜேட வரும் அவன் 
வெபாழுது சாய்ந்த பின் வீடு திரும்புவான். வாசலில் அவன் வரதைவ எதிர்ஜேநாக்கிக் காத்திருக்கும் 
அவனுதைடS மதைனவி அன்னலட்சுமி, 'இன்று எனக்கு என்ன வாங்கிக் வெகாண்டு வந்தீர்கள்?’ என்பாள்; 
'மருக்வெகாழுந்து' என்பான் அவன். ‘அவ்வளவுதானா?' என்று அவள் அவதைனத் தன் கண்ணால் ஒரு 
வெவட்டு வெவட்டிக் ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட, அவன் ததைலயிலுள்ள கூதைடதைS எடுத்து ஒரு மூதைலயில் வீசி 
எறிவாள். ‘இல்தைல; லாலாக் கதைட மிட்டாயும் வாங்கிக்வெகாண்டு வந்திருக்கிஜேறன்!' என்று வெசால்லிக் 
வெகாண்ஜேட அவன் உள்ஜேள ஜேபாவான். அவள் அவதைனத் வெதாடர்ந்து வெசன்று, அவன் தன் இடுப்பில் 
வெசருகி தைவத்திருக்கும் பணப்தைபதைS வெவடுக்வெகன்று பிடுங்கி, 'இன்று எவ்வளவுக்கு விற்றுக் வெகாண்டு 
வந்திருக்கிறீர்கள்?’ என்ற ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அதன் முடிச்தைச அவிழ்ப்பாள். ‘இருபத்வெதட்டுக்கு!’ 
என்பான் அவன். 'நி5மாகவா?' என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட அவள் விளக்கடிக்குச் வெசன்று, மீண்டும் 
அதைதக் கீஜேழ வெகாட்டி எண்ணிப் பார்ப்பாள். அங்ஙனம் எண்ணிப் பார்க்குங்காதைலயில் ‘குப்'வெபன்று 
விளக்கு அதைணயும். ‘பாழாய்ப்ஜேபான காற்று எங்கிருந்ஜேதா வந்து இந்த விளக்தைக அனணத்துவிட்டஜேத? 
அம்மா, இங்ஜேக வந்து இந்த விளக்தைகக் வெகாஞ்சம் ஏற்று, அம்மா!’ என்று அவள் அப்வெபாழுதும் 
விடாமல் பணத்தைத எண்ணிக்வெகாண்ஜேட தன் அம்மாவுக்குக் குரல் வெகாடுப்பாள். அடுக்கதைளயில் 
இருக்கும் அவள் அம்மா அங்கிருக்கும் விளக்தைகக் வெகாண்டு வந்து அந்த விளக்தைக ஏற்றிவிட்டுப் 
ஜேபாவாள். அன்னலட்சுமி வெதாடர்ந்து பணத்தைத எண்ணி முடித்துவிட்டு, ‘இருபத்வெதட்டு என்றீர்கஜேள, 
இருபத்துமூன்றுதாஜேன இருக்கிறது?' என்பாள். 'அப்படிSா? நான் சரிSாக எண்ண வில்தைலஜேSா, 
என்னஜேவா?’ என்பான் அவன். 'நீங்களும் உங்கள் கணக்கும்!' என்று அவன் கன்னத்தில் ஓர் இடி 
இடிப்பாள் அவள். 'ஆதைசஜேSாடு இடிக்கிறாளாக்கும்!' என்று அவன் அதைதயும் வாங்கிக்வெகாண்டு 
இளித்து தைவப்பான்.

இப்படி ஒரு வாரமல்ல, இரண்டு வாரமல்ல; ஒவ்வெவாரு வாரமும் அவன் கணக்குக்கும் அவள் 
கணக்குக்கும் ஐந்ஜேதா, ஆஜேறா குதைறந்துவெகாண்ஜேட வந்தது. அப்படிக் குதைறயும் ஜேபாவெதல்லாம் 
விளக்கும் தவறாமல் ‘குப், குப்' வெபன்று அதைணந்துவெகாண்ஜேட வந்தது. இதில் ஏஜேதா மர்மம் இருக்க 
ஜேவண்டும் என்பதைத ஒருவாறு ஊகித்த ஆண்டிSப்பன், சந்தைதயிலிருந்து வெகாஞ்சம் வெவளிச்சத்ஜேதாடு 
வீட்டுக்குத் திரும்ப முSன்றான்; முடிSவில்தைல. 'நான்தான் அங்ஜேகஜேS ஒரு தடதைவக்கு இரண்டு 
தடதைவSாக எண்ணிப் பார்த்து விட்டு வருகிஜேறஜேன, அன்னலட்சுமி! இருக்கிற ஜேவதைலதைSவெSல்லாம் 
விட்டுவிட்டு நீ ஏன் இன்வெனாரு தடதைவ அனாவசிSமாக எண்ணிப் பார்த்துக் வெகாண்டிருக்கிறாய்?' 
என்று ஒரு முதைற வெகாஞ்சம் நாசூக்காகக்கூடச் வெசால்லிப் பார்த்தான்; 'பணத்துக்குத்தான் நான் 
வெசாந்தக்காரியில்தைல; எண்ணிப் பார்ப்பதற்குக்கூடவா வெசாந்தக்காரியில்தைல?' என்று அவள் உடஜேன 
அவன்ஜேமல் ஜேகாபித்துக்வெகாண்டு விட்டாள். அன்றிரவு அவதைளச் சமாதானப்படுத்துவதற்குள் அவன் 
பாடு 'ஜேபாதும், ஜேபாதும்’ என்று ஆகிவிட்டது. ‘இவெதன்ன வம்பு! இவளுதைடS ஜேகாபத்துக்கு ஆளாகாமல்
இந்த மர்மத்தைதக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?’ என்று அவன் ஜேSாசித்தான், ஜேSாசித்தான், அப்படி 
ஜேSாசித்தான்; ஒன்றும் புலப்படவில்தைல. கதைடசிSாக மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் என்று Sாஜேரா ஒருவர் 
ஏஜேதா காரிSமாக அந்த ஆட்டுப் பட்டிக்கு வந்திருப்பதாகவும், அவரிடம் Sார் எதற்கு வழி ஜேகட்டாலும், 
அவர் உடஜேன தக்க வழி கூறி அவர்கதைளத் தடுத்தாட்வெகாள்வதாயும் Sாஜேரா வெசால்ல, 'அப்படிSா 
சங்கதி?’ என்று ஆண்டிSப்பன் அவதைரத் ஜேதடி 'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடுவானாயினன்.
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அவன் குதைற ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்; 'கவதைல ஜேவண்டாம்; நான் வெசால்லுகிறபடி வெசய்!' என்றார். 
‘விளக்கு அதைணந்ததும் நீ அவளுதைடS தைககள் இரண்தைடயும் வெகட்டிSாகப் பிடித்துக்வெகாள்; 'கண்ஜேண! 
வாதைழத் தண்தைடப் ஜேபாலக் தைககள், அஜேலக்! வெவண்தைடக்காதைSப் ஜேபால விரல்கள் அஜேலக்!' இப்படி 
ஏதாவது வெசால்லி, அவள் அம்மா அடுக்கதைளயிலிருந்து விளக்தைக வெகாண்டு வரும்வதைர அவதைள 
வர்ணி; அவள் வந்ததும் தைககதைள விட்டுவிடு. அப்புறம் பார், அவள் கணக்கும் உன் கணக்கும் சரிSாக 
வருவதைத!' என்றார். 'அப்படிஜேS வெசய்கிஜேறன்!' என்று அவன் வந்தான்; அவர் வெசான்னபடி வெசய்தான். 
கணக்கும் சரிSாக வந்தது; 'அட, என் ராசா! சினிமாக்காரிஜேபால அவ்வளவு அழகாவா இருக்ஜேகன் நான்?' 
என்று அவதைளக் கட்டி அதைணத்துக் வெகாள்ளும் அளவுக்கு அவனிடம் அவளுக்கு அத்ததைன நாளும் 
இல்லாத காதலும் பிறந்தது!"

பதிஜேனழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான கருணா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; பதிவெனட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பரிமளா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…
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18. பதிவெனட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

 பரிமளா வெசான்ன கள்ளன் புகுந்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! வெபரும்பாலும் விமானத்திஜேலஜேS பிரSாணம் வெசய்துவெகாண்டிருந்த மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர், ஒரு சமSம் ஏஜேதா ஒரு மாறுததைல உத்ஜேதசித்து ரயிலிஜேS பிரSாணம் வெசய்S, அந்த 
ரயில் Sாஜேரா ஒரு புண்ணிSாத்மா நடுவழியில் வெசய்திருந்த நாசஜேவதைல காரணமாக நடுக்காட்டிஜேல 
நிற்க, முழுத் தூக்கத்திலிருந்து அதைரத் தூக்கத்துக்கு வந்த அவர் திடுக்கிட்டுச் சுற்று முற்றும் 
பார்ப்பாராயினர்.

இருட்வெடன்றால் இருட்டு; வெவளிஜேS ஒஜேர கும்மிருட்டு; 'வெஙாய், வெஙாய்' என்ற இனம் வெதரிSாத 
ஜீவராசிகளின் சத்தத்தைதத் தவிர ஜேவறு சத்தமில்தைல. அவருடன் அந்த முதல் வகுப்புப் வெபட்டியில் 
பிரSாணம் வெசய்து வந்த ஓரிருவரும் அவருக்குத் வெதரிSாமல் எங்ஜேகஜேSா இறங்கிச் வெசன்று 
விட்டிருந்தனர். தமக்குத் துதைணSாக அன்று என்னஜேவா அவர் சிட்டிதைSயும் அதைழத்துக்வெகாண்டு 
வரவில்தைல; பாதாளத்தைதயும் அதைழத்துக்வெகாண்டு வரவில்தைல. 'தன்னந்தனிSாக இப்படி வந்து 
அகப்பட்டுக் வெகாண்ஜேடாஜேம!’ என்று அவர் ஜேSாசித்துக் வெகாண்டிருந்தகாதைல Sாஜேரா ஒரு திருடன் 
வெமல்ல வந்து அந்தப் வெபட்டிக்குள் நுதைழS, 'என்ன வெசய்வது, இவதைன எப்படிச் சமாளிப்பது?' என்று 
ஒரு கணம் ஜேSாசித்த அவர் மறுகணம் சட்வெடன்று கண்தைண மூடிக்வெகாள்ள, 'ஆசாமி தூங்குகிறார்ஜேபால் 
இருக்கிறது!’ என்று நிதைனத்த அவன் அடிஜேமல் அடி தைவத்து அவருதைடS வெபட்டிதைS வெநருங்க, 
அதுதான் சமSவெமன்று அவர் திடுக்கிட்டு எழுந்தவர் ஜேபால் எழுந்து, 'ஐஜேSா, பாம்பு!' என்று அவன் 
வந்ததைதக் கவனிக்காதவர்ஜேபால் அலற, 'அட தைச! முழிச்சிக்கிட்டாண்டா!' என்று அவன் சட்வெடன்று 
‘பாத்ரூ‘முக்குள் ஓடி ஒளிS, அதற்குள் அக்கம்பக்கத்திலிருந்தவர்கள், 'எங்ஜேக பாம்பு?' என்று 
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட திரண்டு வந்து அவர் இருந்த வெபட்டிக்குள் ‘திபுதிபு'வெவன்று நுதைழS, 'இப்படித்தான்
வந்தது, இப்படித்தான் ஓடிற்று!' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவரும் வெகாஞ்ச ஜேநரம் அவர்களுடன் 
ஜேசர்ந்து பாம்தைபத் ஜேதடுபவர்ஜேபால ஜேதட, கதைடசியில் உதவிக்கு வந்தவர்களில் ஒருவர் அலுத்துப் 
ஜேபாய், 'நி5மாகஜேவ நீர் பாம்தைபக் கண்டீரா? அல்லது கனவு கினவு, கண்டீரா?’ என்று ஜேகட்க, 
'நி5மாகத்தான் பாம்தைபக் கண்ஜேடன், சுவாமி! உங்களுக்குச் சந்ஜேதகமாயிருந்தால் ‘பாத்ரூ'முக்குள் ஓர் 
ஐSா இருக்கிறார்; அவதைர ஜேவண்டுமானால் ஜேகட்டுப் பாருங்கள்!' என்று 'பாத்ரூம்' கததைவத் தட்ட, 
'அடப் பாவி, என்தைனக் காட்டிக் வெகாடுக்கவா இந்த ஜேவஷம்?’ என்று திருடன் சட்வெடன்று கததைவத் 
திறந்து வெகாண்டு வெவளிஜேS வந்து, 'தப்பிஜேனாம், பிதைழத்ஜேதாம்' என்று ஓடப் பார்க்க, எல்ஜேலாருமாகச் 
ஜேசர்ந்து அவதைன விரட்டிப் பிடித்துப் ஜேபாலீசாரிடம் ஒப்புவிப்பாராயினர்.”

பதிவெனட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான பரிமளா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; பத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் சற்குணா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது 
காண்க... காண்க... காண்க......
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19. பத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

சற்குணா வெசான்ன கன்னி ஒருத்தியின் கவதைல தீர்ந்த கதைத

"ஜேகளாய்,ஜேபா5ஜேன! 'கிள்ளியூர், கிள்ளியூர்' என்று வெசால்லா நின்ற ஊரிஜேல, 'கீழ்ப்பாக்கம், கீழ்ப்பாக்கம்’ 
என்று ஒரு பாக்கம் உண்டு. அந்தப் பாக்கத்திஜேல பழம் வெபருதைமஜேSாடு புதுப் வெபருதைமயும் வாய்க்கப் 
வெபற்றிருந்த தம்பதிSர் இருவர் சீரும் சிறப்புமாக வாழ்ந்து வந்தனர். 'தாரா, தாரா' என்று அவர்களுக்கு 
ஒஜேர வெபண்; சர்வ லட்சணங்களும் வெபாருந்தியிருந்த அந்தப் வெபண்ணாகப்பட்டவதைள அவர்கள் 
கண்தைண இதைம காப்பதுஜேபால் காத்து வந்தகாதைல அவள் கன்னிப் பருவத்தைத எய்த, அந்தக் கன்னி 
'காதல் விபத்து'க்கு உள்ளாவதற்கு முன்னால் அவளுக்குக் கலிSாணத்தைதச் வெசய்து தைவத்துவிட 
ஜேவண்டுஜேம என்று அவளுதைடS தாயும் தந்தைதயும் கவதைல வெகாண்டு, அந்தக் கவதைலயிஜேலஜேS மூழ்கி, 
அவளுக்கு மாப்பிள்தைள ஜேதடும் முSற்சியில் முதைனந்து நிற்பாராயினர்.

அங்ஙனம் முதைனந்து நின்றகாதைல, 'பணக்காரனுக்குத் தான் என் வெபண்தைணக் வெகாடுப்ஜேபன்!' என்று 
தாSாராகப் பட்டவள் வெசால்ல, ‘முடிSாது; படித்தவனுக்குத் தான் வெகாடுப்ஜேபன்!' என்று 
தகப்பனாராகப்பட்டவர் வெசால்ல, 'அது எப்படிக் வெகாடுப்பீர்கள், பார்த்துவிடுகிஜேறன்!' என்று அவள் சூள்
வெகாட்ட, 'அது எப்படிக் வெகாடுப்பாய், பார்த்து விடுகிஜேறன்!' என்று அவரும் சூள் வெகாட்டுவாராயினர்.

இப்படிSாகத்தாஜேன இவர்கள் இருவரும் ஜேபாட்டி ஜேபாட்டுக் வெகாண்டிருந்தகாதைல, 'இந்தப் 
ஜேபாட்டியில் Sார் Sாதைர எப்ஜேபாது வெவல்வது, தனக்கு எப்ஜேபாது கலிSாணம் ஆவது?’ என்பதாகத்தாஜேன
தாரா 'ஜேSாசி, ஜேSாசி' என்று ஜேSாசிப்பாளாயினள்.

இங்ஙனம் ஜேSாசித்துக்வெகாண்டிருந்தகாதைல, ஒரு நாள் மாதைல கடற்கதைரயில் Sாஜேரா ஒரு காதைள 
தன்தைன 'ஏதிலார் ஜேபாலப் வெபாதுஜேநாக்கு' ஜேநாக்குவதைதக் கண்ட தாரா, ‘இது ஒரு ஜேவதைள காதல் 
ஜேநாக்காயிருக்குஜேமா?’ என்று ஐSம் வெகாள்ள, அதுகாதைல, 'ஏதிலார் ஜேபாலப் வெபாது ஜேநாக்கு ஜேநாக்குதல், 
காதலார் கண்ஜேண உள’ என்ற குறட்பா அவள் நிதைனவுக்கு வர, 'ஐSமில்தைல, இது காதல் ஜேநாக்குத்தான்!' 
என்பதாகத்தாஜேன அந்தக் கன்னி தீர்மானித்து, ‘இப்படி ஏதாவது நடக்காதவதைர தன் வெபற்ஜேறார் 
ஒன்றுபட்டுத் தனக்குக் கலிSாணம் வெசய்து தைவக்க மாட்டார்கள்!’ என்ற திடீர் முடிவுக்கு வந்தவளாய், 
‘Sாஜேனாக்குங்காதைல நிலம் ஜேநாக்கும்; ஜேநாக்காக்கால் தாஜேனாக்கி வெமல்ல நகும்' என்ற 'வள்ளுவன் 
வழி'தைS வழுவின்றிப் பின்பற்றி, அவளும் அவன் ஜேநாக்காதஜேபாது அவதைன ஜேநாக்கி, ஜேநாக்கும்ஜேபாது 
நிலம் ஜேநாக்கி வெமல்ல நகுவாளாயினள்.

கடல் அதைலகஜேளாடு தங்கள் ‘காதல் மக'தைள விதைளSாட விட்டுவிட்டுச் சற்றுத் தள்ளி உட்கார்ந்து அவள்
விதைளSாடுவதைத ஜேவடிக்தைக பார்த்துக்வெகாண்டிருந்த அவள் வெபற்ஜேறார் இந்தக் காட்சிதைSக் கண்டு 
திடுக்கிட்டு எழுந்து ஓடி, 'என்னம்மா, என்ன?’ என்று பதட்டத்துடன் விசாரிக்க, ‘ஒன்றும் இல்தைல, 
அப்பா! வந்து...வந்து...’ என்று அவள் வெமன்று விழுங்க, ‘இவெதன்ன வம்பு?’ என்று நிதைனத்த 
அப்பாவாகப்பட்டவர் துணிந்து அந்தக் காதைளதைS வெநருங்கி, ‘என்னப்பா, என்ன நடந்தது?’ என்று 
ஜேகட்க, ‘ஒன்று மில்தைல; தன் தைகயிலிருந்த கார் சாவிதைS அந்தப் வெபண் இங்ஜேக தவற விட்டுவிட்டாள். 
அதைத எடுத்து அவளிடம் வெகாடுக்கலாவெமன்று நிதைனத்து அவதைளப் பார்த்ஜேதன்; அதற்குள்... அதற்குள்...’
என்று அவனும் வெமன்று விழுங்க, 'அதற்குள் என்ன, வெவட்கம் வந்துவிட்டதா?’ என்று அவர் சிரிக்க, 
'ஆமாம்' என்பதுஜேபால் அவன் சற்ஜேற வெநளிS, ‘ஆண்கள் இப்படி வெவட்கப்பட ஆரம்பித்துத்தாஜேன 
வெபண்கள் வெவட்கப்படுவதைதஜேS விட்டுவிட்டார்கள்!’ என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவர் 
அவனிடமிருந்த சாவிதைS வாங்கிக் வெகாண்டு, ‘வாடி, ஜேபாஜேவாம்; வாம்மா, ஜேபாஜேவாம்!’ என்ற தம் 
மதைனவிSாகப்பட்டவதைளயும் மகளாகப்பட்டவதைளயும் அதைழத்துக்வெகாண்டு, 'காற்று வாங்கிSது 
ஜேபாதும்!' என்று காதைர ஜேநாக்கி விறுவிறுவெவன்று நடப்பாராயினர்.

வீட்டுக்கு வந்த தாரா, 'வள்ளுவன் தன்தைன இப்படிSா தைக விடுவான்?' என்று எண்ணிப் 'புஸ்ஸ்ஸ்' 
என்று வெபருமூச்சுவிட, அதைதக் கவனித்த அவள் தகப்பனார், 'இனி தாங்காது!’ என்று தம் மதைனவியின் 
காஜேதாடு காதாகக் கவதைலஜேSாடு வெசால்ல, 'ஆமாம், தாங்காது!’ என்று அவளும் அவருதைடS காஜேதாடு 
காதாகக் கவதைலஜேSாடு வெசால்லிவிட்டு, 'ஹா'லில் இருந்த 'ஜேப'தைனத் தன் ‘கண்மணி'க்காக முழு 
ஜேவகத்தில் முடுக்கி விடுவாளாயினள்.
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'ஜேமஜேல என்ன வெசய்வது?' என்றார் தகப்பனார்; ‘கலிSாணம்தான்!' என்றாள் தாSார். 'அதற்குத்தான் நீ 
இடம் வெகாடுக்க மாட்ஜேடன் என்கிறாஜேS?’ என்றார் அவர்; 'நீங்கள் இடம் வெகாடுத்தால் நானும் இடம் 
வெகாடுப்ஜேபன்!' என்றாள் அவள். 'இப்படிஜேS ஜேபாய்க் வெகாண்டிருந்தால் முடிவு?' என்றார் தகப்பனார்; 
'இருக்கிறது’ என்றாள் தாSார். 'எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்றார் அவர்; 'இருக்கஜேவ இருக்கிறார் மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர். அவரிடம் ஜேவண்டுமானால் இந்த முடிதைவ விட்டுவிடுங்கள்; அதற்கு நான் 
கட்டுப்படத் தSார்!’ என்றாள் அவள். ‘சரி' என்றார் தகப்பனார்; 'உடஜேன ஜேபாய் அவதைர அதைழத்து 
வாருங்கள்!’ என்றாள் தாSார்.

அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்த மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர், ‘என்னம்மா, பணக்காரப் 
தைபSதைனப் பார்த்து தைவத்திருக்கிறீர்களா?’ என்று வெபண்தைணப் வெபற்றவதைள விசாரிக்க, 'ஆமாம்; 
பார்த்து தைவத்திருக்கிஜேறன்!' என்று அம்தைமSார் வெசால்ல, 'சரி, படித்த தைபSதைனப் பார்த்து 
தைவத்திருக்கிறீர்களா நீங்கள்?' என்று அவர் அடுத்தாற்ஜேபால் வெபண்தைணப் வெபற்றவதைரக் ஜேகட்க, 
ஆமாம், பார்த்து தைவத்திருக்கிஜேறன்!' என்று அப்பனார் வெசால்ல, 'வெராம்ப சந்ஜேதாஷம்; உங்கள் வீட்டு 
வாசலில் நிற்கும் கூர்க்காவுக்கு அவர்கள் இருவதைரயும் வெதரியுமா?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் 
ஜேகட்க, 'வெதரிSாது!’ என்று அவர்கள் இருவரும் பின்னும் வெசால்வாராயினர்.

'அப்படிSானால் ஒன்று வெசய்யுங்கள!' என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 'என்ன வெசய்S ஜேவண்டும்?’ என்றார் 
வெபண்தைணப் வெபற்றவர். 'அவர்கள் இருவதைரயும் நாதைள மாதைல வெபண் பார்க்க இங்ஜேக வரச் 
வெசால்லுங்கள். அவர்களில் Sாருக்கு உங்கள் வீட்டுக் கூர்க்கா முதல் மரிSாதைத வெகாடுக்கிறாஜேனா, 
அவனுக்கு உங்களுதைடS வெபண்தைணக் கலிSாணம் வெசய்து தைவத்து விடுங்கள்!' என்றார் 
விக்கிரமாதித்தர்; 'அப்படிஜேS வெசய்கிஜேறாம்' என்றனர் தம்பதிSர் இருவரும்.

‘சரி, நான் வருகிஜேறன்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் புறப்பட, ‘நாதைள மாதைல நீங்களும் இங்ஜேக வந்துவிட 
ஜேவண்டும்’ என்று அவர்கள் அவதைரக் ஜேகட்டுக்வெகாள்ள, ‘ஆஹா! அதற்வெகன்ன, வருகிஜேறன்!' என்று 
வெசால்லிவிட்டு, அவர் அவர்களிடமிருந்து விதைட வெபற்றுக்வெகாள்வாராயினர்.

வெசான்னது வெசான்னபடி மறுநாள் மாதைல வந்த விக்கிரமாதித்தர், ‘என்ன, அவர்கள் வந்துவிட்டார்களா?’ 
என்று தம்பதிSர் இருவதைரயும் விசாரிக்க, 'இல்தைல; நீங்கள் உட்காருங்கள். அவர்கள் இஜேதா 
வந்துவிடுவார்கள்' என்று அவர்கள் அவதைர உட்கார தைவத்துவிட்டு, 'நாங்கள் வாசலுக்குப் ஜேபாய் 
அவர்கதைள வரஜேவற்று அதைழத்து வருகிஜேறாம்' என்றுக் கிளம்ப, 'அதுதான் கூடாது; முதலில் அந்தக் 
காரிSத்தைதக் கூர்க்கா வெசய்Sட்டும்; பிறகு நீங்கள் வெசய்Sலாம் என்று அவர் அவர்கதைளயும் தம்முடன் 
உட்கார தைவத்துக்வெகாண்டு வாசதைல 'ஜேநாக்கு, ஜேநாக்கு' என்று ஜேநாக்குவாராயினர்.

பணக்காரப் தைபSன் காரில் வந்தான்; அவனுக்கும் அவன் காருக்கும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் ஒரு 'சல்யூட்' 
அடித்து அவதைன உள்ஜேள விட்டான் கூர்க்கா. அடுத்தாற்ஜேபால் படித்த தைபSன் கால் நதைடSாக வந்தான்; 
அவதைன வாசலிஜேலஜேS நிறுத்தி, 'நீ Sார், எங்ஜேக வந்தாய்?' என்று அஜேத கூர்க்கா அவதைன 
ஆதிஜேSாடந்தமாக விசாரிக்க ஆரம்பித்தான்.

அங்ஙனம் அவன் விசாரித்துக் வெகாண்டிருந்தகாதைல விSப்பினால் விரிந்த கண்கள் விரிந்தபடி 
அவதைனஜேS பார்த்துக் வெகாண்டிருந்த தம்பதிSர் பக்கம் விக்கிரமாதித்தர் திரும்பி, 'இனிஜேமலும் நான் 
வெசால்வதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா?’ என்று ஜேகட்க, ‘இல்தைல, பணக்காரப் தைபSனுக்ஜேக நாங்கள் 
வெபண்தைணக் வெகாடுத்துவிடுகிஜேறாம்!' என்று அவர்கள் வெசால்ல, 'மங்களம் உண்டாகட்டும்!' என்று அவர்
அவர்கதைள ஆசீர்வதித்துவிட்டு, அவர்களிடமிருந்து விதைட வெபற்றுக் வெகாள்வாராயினர்."

பத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான சற்குணா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் சுந்தரா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’ 
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று 
ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு…
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20 . இருபதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 

சுந்தரா வெசான்ன ஏமாற்றப்ஜேபாய் ஏமாந்தவர்கள் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் தைகவெSழுத்து மதைறயும் ஜேநரம்; மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் கடற்கதைரயில் 
உட்கார்ந்து, நீலக் கடதைலக் குனிந்து முத்தமிடும் நீல வாதைன ஜேநாக்கிக்வெகாண்டிருக்க, அதுகாதைல 
தைகயில் 'டிரான்ஸிஸ்ட' ருடன் இரு மாணவர்கள் அவரிடம் வந்து, 'இந்தி டிரான்ஸிஸ்டதைர இங்ஜேக 
தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாகிஜேறாம்; வெகாஞ்ச ஜேநரம் பார்த்துக்வெகாள்கிறீர்களா? கடலில் குளித்துவிட்டு வந்து 
எடுத்துக்வெகாள்கிஜேறாம்!' என்று வெசால்ல, 'அதற்வெகன்ன, தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாங்கள்!' என்று அவர் 
வெசால்ல, அவர்கள் தங்களுதைடS 'டிரான்ஸிஸ்ட'தைர அவருக்கு அருஜேக தைவத்துவிட்டுப் ஜேபாவாராயினர்.

அவர்கள் ததைல மதைறந்த சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம் ஜேபாலீஸ்காரருடன் வந்த Sாஜேரா ஒருவர், 
'காணாமற்ஜேபான என்னுதைடS டிரான்ஸிஸ்டர் இதுதான், ஐSா! எவ்வளவு வெபரிS மனிதர் 
எப்படிப்பட்ட காரிSம் வெசய்திருக்கிறார், பார்த்தீர்களா?’ என்று விக்கிரமாதித்ததைரச் சுட்டிக் காட்டிச் 
வெசால்ல, 'இந்தக் காலத்தில் வெபரிS மனிதராவது, சிறிS மனிதராவது? எல்லாம் வெவறும் ஜேவஷம்! 
திருடுவதைதயும் திருடிவிட்டு இவர் எவ்வளவு தைதரிSமாக இங்ஜேகஜேS உட்கார்ந்திருக்கிறார், பாருங்கள்!' 
என்று ஜேபாலீஸ்காரர் வெசால்ல, விக்கிரமாதித்தர் திடுக்கிட்டு, 'Sாதைரத் திருடன் என்கிறீர்கள்?’ என்று 
ஜேகட்க, ‘உங்கதைளத்தான்! எழுந்து வாருங்கள் ஸ்ஜேடஷனுக்கு!' என்று ஜேபாலீஸ்காரர் அவருதைடS 
தைகதைSப் பற்ற, விக்கிரமாதித்தர் எழுந்து, 'ஏண்டா சிட்டி, ஏண்டா பாதாளம்! நாதைள நடக்கப்ஜேபாகும் 
மாறுஜேவடப் ஜேபாட்டியில் கலந்துவெகாள்ளப் ஜேபாகும் நீங்கள் ஜேபாயும் ஜேபாயும் என்னிடம் வந்துதானா 
உங்கள் ஒத்திதைகதைS நடத்திப் பார்க்க ஜேவண்டும்?’ என்று அவன் பற்றிS தைகதைSத் தட்ட, 'இந்த 
இருட்டில்கூட அது எப்படித் வெதரிந்தது உங்களுக்கு?' என்று அவர்கள் விSக்க, ‘அதுகூடத் 
வெதரிSாவிட்டால் நீங்கள் என்னிடம் ஜேவதைல வெசய்து என்ன பிரஜேSாசனம்? நான் உங்கதைள தைவத்து 
ஜேவதைல வாங்கித் தான் என்ன பிரஜேSாசனம்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் சிரிக்க, அவதைர ஏமாற்ற வந்த 
இருவரும் ஏமாந்து ஜேபாய்த் திரும்புவாராயினர்."

இருபதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான சுந்தரா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, “நாதைளக்கு 
வாருங்கள்; இருபத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் இந்திரா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' என்று 
வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?” என்று ஜேபா5னும் 
நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது காண்க... காண்க... 
காண்க.....
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21. இருபத்திஜேSாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

இந்திரா வெசான்ன காணாமற் ஜேபான மதைனவியின் கதைத

“ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் காதைல எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் வெவளிஜேS 
புறப்பட்டுக்வெகாண்டிருந்தகாதைல Sாஜேரா ஒருவர் ததைலவிரி ஜேகாலமாக வந்து அவருக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் தSங்கித் தSங்கி நிற்க, ‘Sார் நீங்கள், எங்கிருந்து வருகிறீர்கள்?’ என்று 
விக்கிரமாதித்தராகப் பட்டவர் அவதைர விசாரிக்க, 'நான் சிந்தாதரிப்ஜேபட்தைடயிலிருந்து வருகிஜேறன். என் 
வெபSர் ஜேநற்றுவதைர வெவறும் நாராSணன்; இன்று நடுத்வெதரு நாராSணன்!' என்று வந்தவராகப்பட்டவர் 
மனம் வெநாந்தவர்ஜேபால் வெசால்ல, ‘ச்சூச்சூச்சூ! அப்படிSா, என்ன சமாசாரம்?’ என்று தம் 
‘ச்சூச்சூச்சூ'தைவக் ஜேகட்டு விதைரந்து வந்த நாதைS விரட்டி விட்டு விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'ஐஜேSா, அதைத 
நான் எப்படிச் வெசால்ஜேவன்?' என்று அவர் தன் ததைலயில் தாஜேன அடித்துக் வெகாள்ள, விக்கிரமாதித்தர் 
அதைதத் தடுத்து, ‘சும்மா வெசால்லுங்கள்?’ என்று அவதைர உசுப்ப, அவர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துத் 'திருதிரு' 
வெவன்று விழித்துக் வெகாண்ஜேட வெசான்னதாவது:

‘விஷSம் உங்கஜேளாடு இருக்கட்டும்; ஜேவறு Sாருக்கும் வெதரிS ஜேவண்டாம். நானும் என் மதைனவியும் 
சீர்மிகு சிந்தாதரிப்ஜேபட்தைடயிஜேல ஒரு சின்னஞ்சிறு வீட்தைட வாடதைகக்கு எடுத்துக்வெகாண்டு மலரும் 
மணமும் ஜேபால, நதைகயும் நங்தைகயும்ஜேபால, அதுஜேபால இதுஜேபால, இன்னும் என்வெனன்னஜேவா ஜேபால 
வாழ்ந்து வந்ஜேதாம். அங்ஙனம் வாழ்ந்து வந்தகாதைல எந்த விதமான தவமும் வெசய்Sாமஜேல எங்களுக்கு 
ஓர் ஆண் மகவு பிறந்தது. அந்த மகவுக்கு இன்னும் எண்ணி ஆறு மாதங்கள்கூட ஆகவில்தைல. அதற்குள் 
என் மதைனவி காணாமற் ஜேபாய்விட்டாள் ஐSா, காணாமற் ஜேபாஜேS ஜேபாய்விட்டாள்!'

இவ்விதமாகத்தாஜேன அவர் மதைனவி காணாமற் ஜேபான கதைததைSச் வெசால்லிக்வெகாண்டு வந்தகாதைல, 
துக்கம் வழக்கம்ஜேபால் வந்து அன்னார் வெதாண்தைடதைS அதைடக்க, அதைதக் கண்ணிரால் கதைரத்து 
வெவளிஜேSற்றுவதற்காகஜேவா என்னஜேவா, அவர் தன் கதைததைS நிறுத்திவிட்டு ‘ஓ'வெவன்று அழுது புலம்ப, 
'அழாதீர்கள் ஐSா, அழாதீர்கள்!’ என்பதாகத் தாஜேன விக்கிரமாதித்தர் அவதைரத் ஜேதற்றி, 'என்றிருந்து 
காணவில்தைல, எப்வெபாழுதிருந்து காணவில்தைல?' என்று அன்னார் முதுதைகத் 'தடவு, தடவு' என்று 
தடவிக் வெகாடுத்துக் வெகாண்ஜேட ஜேகட்க, ‘என்னத்தைதச் வெசால்ஜேவன், நான்? இன்றிலிருந்துதான் அவதைளக் 
காணவில்தைல ஐSா, இன்றிலிருந்துதான் அவதைளக் காணவில்தைல. காதைல மணி ஒன்பது இருக்கும். 
வழக்கம்ஜேபால் எனக்குச் சதைமத்துப் ஜேபாட்டாள். சாப்பிட்டுவிட்டு நான் ஜேவதைலக்குப் ஜேபாஜேனன். 
அங்ஜேக சர்வ வல்லதைமயுள்ள Sாஜேரா ஒரு வெதாழிலாளி, 'இந்த வருடம் முப்பது சதவிகிதம் ஜேபானஸ் 
கிதைடக்குமா, நாற்பது சதவிகிதம் ஜேபானஸ் கிதைடக்குமா?' என்று நிதைனத்துக் வெகாண்டிருந்தகாதைல 
முதலாளி 'அச்’ என்று ஒரு தும்மல் தும்ம, 'நான் ஜேபானதைஸப் பற்றி நிதைனத்துக் வெகாண்டிருந்த காதைல 
நீங்கள் எப்படித் தும்மலாம்? வாபஸ் வாங்கினால் தான் ஆச்சு!' என்று வெதாழிலாளி தன் முஷ்டிதைS 
உSர்த்த, ‘இவெதன்ன வம்பு? நான்தான் தும்மிவிட்ஜேடஜேன! அதைத எப்படி வாபஸ் வாங்குஜேவன்? 
இன்வெனாரு முதைற ஜேவண்டுமானால் தும்மச் வெசால்; Sாரிடமிருந்தாவது ஒரு சிட்டிதைக ஓசிப் வெபாடி 
வாங்கிப் ஜேபாட்டுத் தும்மி தைவக்கிஜேறன்!' என்று முதலாளி வெசால்ல, 'அவெதல்லாம் எனக்குத் வெதரிSாது. 
வாபஸ் வாங்காவிட்டால், இஜேதா, இப்ஜேபாஜேத, இந்தக் கணஜேம ஜேவதைல நிறுத்தம்!' என்று அந்தத் 
வெதாழிலாளி தன் 'எவவெரடி ஜேபார்க்வெகாடி'தைS உSர்த்திப் பிடிக்க, அந்தக் வெகாடியின் கீழ் எல்லாத் 
வெதாழிலாளரும் உடஜேன திரண்டு, உண்ணாவிரதம், உண்டிக் குலுக்கல் ஆகிS ஜேபார் முதைறகதைளக் 
தைகSாள, ஏற்வெகனஜேவ பல வெநருக்கடிகளுக்கு ஆளாகி, ‘எப்ஜேபாது இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும், 
கம்வெபனிதைS இழுத்துப் பூட்டலாம்' என்று காத்திருந்த முதலாளி, இதுதான் சமSவெமன்று 'கதவதைடப்பு' 
வெசய்S, அதைதப் பார்த்துவிட்டு, நான் வீட்டுக்குத் திரும்பி வருஜேவனாயினன். அங்ஙனம் திரும்பி 
வந்தகாதைல வீடு பூட்டியிருக்க ‘எங்ஜேகSாவது அரட்தைடSடிக்கப் ஜேபாயிருக்கிறாஜேளா, என்னஜேவா?’ 
என்று நான் வாயிலிஜேலஜேS காத்திருப்ஜேபனாயினன். மணி பத்தும் ஆயிற்று, பதிவெனான்றும் ஆயிற்று, 
பன்னிரண்டும் ஆயிற்று. அவள் வரவில்தைல; வரஜேவ இல்தைல. அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்துப் 
பார்த்ஜேதன்; 'அவள் எங்ஜேக ஜேபானாஜேளா, நாங்கள் பார்க்கவில்தைல என்று வெசால்லிவிட்டார்கள். நல்ல 
ஜேவதைளSாக என்னிடம் மாற்றுச் சாவி ஒன்று இருந்தது. அதைதக் வெகாண்டு பூட்தைடத் திறந்து உள்ஜேள 
ஜேபாஜேனன். 'கடிதம் ஏதாவது எழுதி தைவத்து விட்டுப் ஜேபாயிருப்பாஜேளா?' என்று ஜேமதை5, டிராSர் 

141



ஆகிSவற்தைறக் ‘குதைட, குதைட’ என்று குதைடந்து பார்த்ஜேதன்; ஒன்றும் கிதைடக்கவில்தைல. 'ஒருஜேவதைள 
தூக்குப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டிருப்பாஜேளா?' என்று ஏதைணக் கயிற்தைறப் பார்த்ஜேதன்; அதில் ஏதைணதான் 
வெதாங்கிக் வெகாண்டிருந்தது; அவள் வெதாங்கிக் வெகாண்டிருக்கவில்தைல. ‘கிணற்றில் விழுந்து 
விட்டிருப்பாஜேளா?' என்று புழக்கதைடயில் இருந்த கிணற்றில் குதித்துப் பார்த்ஜேதன். அதில் ஜேசறுதான் 
இருந்தது; அவள் இல்தைல. இப்படிSாக எல்லாச் ஜேசாததைனகதைளயும் வெசய்து முடித்த பிறகு, 'உள்ஜேள 
தூக்குப் ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு, உள்ஜேள கிணற்றில் குதித்துவிட்டு, அவள் வெவளிஜேS ஜேபாய் எப்படி 
வீட்தைடப் பூட்ட முடியும்?’ என்று ஜேதான்ற, 'அட, சீ! என்ன மூதைள, நம் மூதைள!' என்று என் மூதைளதைS 
நாஜேன ‘வெமச்சிக்' வெகாண்டு அவள் வெசாந்தக்காரர் வீடுகளுக்வெகல்லாம் வெசன்று 5ாதைடமாதைடSாக 
விசாரித்துப் பார்த்ஜேதன்; ‘வரவில்தைல' என்று வெசான்னார்கள். கதைடசிSாக எதற்கும் உங்கதைளப் 
பார்த்துவிட்டு, ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷனில் புகார் வெசய்Sலாம் என்று இங்ஜேக வந்ஜேதன். என் மதைனவிதைS 
மட்டுமல்ல; மானத்தைதயும் நீங்கள்தான் காப்பாற்ற ஜேவண்டும்’ என்று வந்தவர் வெசால்ல, ஒரு கணம் 
ஜேSாசித்த விக்கிரமாதித்தர், மறுகணம் 'கவதைலப்படாதீர்கள்!’ என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட காரிலிருந்து 
அன்தைறS தினசரிப் பத்திரிதைகதைS எடுத்து ஒரு புரட்டு புரட்டிப் பார்க்க, ‘என்ன பார்க்கிறீர்கள்?’ என்று 
வந்தவர் ஜேகட்க, 'அதைத இப்ஜேபாது வெசால்ல மாட்ஜேடன்!' என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட அவர் தம் 
தைகக்கடிகாரத்தைதப் பார்த்துவிட்டு, ‘ஏறுங்கள், காரில்!' என்று வந்தவதைரக் காரில் ஏற்றிக் வெகாண்டு, 
'முதலில் சித்ரா டாக்சீசுக்குப் ஜேபா!’ என்று பாதாளத்துக்குக் கட்டதைளயிடுவாராயினர்.

வெசான்னது வெசான்னபடி பாதாளம் காதைரக் வெகாண்டு ஜேபாய் சித்ரா டாக்சீசுக்கு முன்னால் நிறுத்த, 
'இறங்குங்கள், இங்ஜேக!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வந்தவதைர இறக்கி, 'அஜேதா, வெகாளுத்தும் வெவயிலில் 
விSர்க்க விறுவிறுக்க நிற்கிறஜேத ஒரு கியூ-அந்தக் கியூவில் உங்கள் மதைனவி தன் குழந்தைதயுடன் 
நிற்கிறாளா, பாருங்கள்!’ என்று சற்றுத் தூரத்தில் நின்ற கியூதைவச் சுட்டிக் காட்ட, வந்தவர் ஓடிப் ஜேபாய்ப் 
பார்த்துவிட்டு வந்து, 'இருக்கிறாள்; அந்தக் கியூவில்தான் இருக்கிறாள்!' என்று வாவெSல்லாம் பல்லாகச் 
வெசால்ல, ‘இப்ஜேபாது வெசால்கிஜேறன்-நான் பத்திரிதைகயில் பார்த்தது இன்று இங்ஜேக என்ன புதிS சினிமாப் 
படம் வந்திருக்கிறவெதன்பது. அதில் இங்ஜேக, இன்ன படம் என்பது வெதரிந்தது. இப்ஜேபாவெதல்லாம் 
கணவன்மாதைர ஜேவதைலக்கு அனுப்பிSதும், அவர்கள் வீட்டிற்கு வருவதற்குள் அவர்களுக்குத் 
வெதரிSாமல் 'மாட்டினி ஜேஷா'வுக்குச் வெசன்று வருவதுதாஜேன மதைனவிSரின் ‘நித்திS கடதைமக'ளில் 
ஒன்றாயிருக்கிறது? அந்தக் கடதைமதைS நிதைறஜேவற்ற உங்கள் மதைனவியும் இங்ஜேக வந்திருக்கலாம் என்று 
நான் நிதைனத்ஜேதன்; நிதைனத்தது சரிSாகிவிட்டது!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அது வெதரிSாமல் 
ஜேபாச்ஜேச எனக்கு!' என்று வந்தவர் விSக்க, ‘எப்படித் வெதரியும்? உங்களுக்கும் நாம் ஜேவதைலக்குப் 
ஜேபானதும் நம் மதைனவி மாட்டினி ஜேஷாவுக்குப் ஜேபாவாள் என்று வெதரிSாது; உங்கள் மதைனவிக்கும் 
உங்களுதைடS கம்வெபனியில் இப்படித் திடீர் ஜேவதைலநிறுத்தம் நடக்கும் என்று வெதரிSாது!’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் சிரிக்க, 'நன்றி, நான் வருகிஜேறன்!' என்று அதுவதைர நடுத்வெதரு நாராSணனாக 
இருந்தவர், வெவறும் நாராSணனாகி வீடு திரும்புவாராயினர்.”

இருபத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான இந்திரா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் பங்க5ா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.......
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22. இருபத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

பங்க5ா வெசான்ன ஒரு கூ5ா கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ஒரு நாள் இரவு மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் தம்முதைடS நண்பர் ஒருவதைர 'நீலகிரி 
எக்ஸ்பிர'ஸில் ஏற்றிவிட்டு வருவதற்காக வெஸன்ட்ரல் ஸ்ஜேடஷனுக்குச் வெசல்ல, அதுகாதைல Sாஜேரா ஒரு 
சிறுவன் அங்கிருந்த பிளாட்பாரத்தில் தைகயில் கூ5ாவுடன் குழாSடியில் நின்று 'ஓ'வெவன்று 
அழுதுக்வெகாண்டிருக்க, ‘என்ன தம்பி, என்ன?' என்று விக்கிரமாதித்தராகப்பட்டவர் அவதைன விசாரிக்க, 
'அஜேதா ஜேபாகிறார் பார், அவர் என்தைன அடித்துவிட்டுப் ஜேபாகிறார், ஸார்!' என்று சிறுவனாகப் பட்டவன் 
சற்றுத் தூரத்தில் வெசன்றுவெகாண்டிருந்த ஒரு வெடரிலின் சட்தைட ஆசாமிதைSச் சுட்டிக் காட்ட, 'அவர் 
எதற்காக அடித்தார் உன்தைன?' என்று விக்கிரமாதித்தர் பின்னும் ஜேகட்க, ‘கதைததைSக் ஜேகளுங்கள், ஸார்!' 
என்று அவன் பின்னும் வெசான்னதாவது:

‘நான் இந்தக் குழாSடிக்கு வந்து கூ5ாவில் தண்ணிர் பிடித்துக் வெகாண்டிருந்ஜேதன். அதுகாதைல 
என்தைனப்ஜேபால் இன்வெனாரு சிறுவன் இரண்டு கூ5ாக்களுடன் இங்ஜேக வந்தான். அவன் முதலில் ஒரு 
கூ5ாவில் தண்ணீர் பிடித்துக் கீஜேழ தைவத்தான்; பிறகு இன்வெனாரு கூ5ாவில் தண்ணீர் பிடித்தான். 
கதைடசியில் கீஜேழ தைவத்த கூ5ாதைவ மறந்து விட்டுக் தைகயிலிருந்த ஒஜேர கூ5ாவுடன் அவன் தன்தைனச் 
ஜேசர்ந்தவர்கள் இருந்த வெபட்டிதைS ஜேநாக்கி ஓட, அவதைன நான் அவன் வெபSர் வெதரிSாததால், 'ஜேடய், 
கூ5ா! கூ5ா!’ என்று கத்தி அதைழக்க, அதைதக் ஜேகட்டதும் அஜேதா ஜேபாகிறவர் ஓடிவந்து என் கன்னத்தில் 
‘பளார், பளார்' என்று அதைறந்து விட்டார், ஸார்!’

இந்த விதமாகத்தாஜேன சிறுவன் தன் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்ததும் எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் மீண்டும் 
ஒரு முதைற அவன் காட்டிS ஆசாமிதைS உற்றுப் பார்க்க, அந்த ஆசாமியின் தைகயிலும் ஒரு வெவள்ளிக்கூ5ா
இருந்ததைதக் கண்ட அவர், 'சந்ஜேதகஜேமயில்தைல; அவர் ஒரு நட்சத்திரக் கணவராய்த்தான் 
இருக்கஜேவண்டும்' என்று தீர்மானித்து, ‘இது அழஜேவண்டிS விஷSமில்தைல தம்பி, சிரிக்கஜேவண்டிS 
விஷSம்! 'கூ5ா' என்பது வெவறும் கூ5ா மட்டுமல்ல; அப்படி ஒரு 'சிறப்புப் வெபSர்' சினிமா 
நட்சத்திரங்களின் கணவன்மாருக்கும் உண்டு. ஆகஜேவ, நீ அந்தப் தைபSதைனக் 'கூ5ா' என்று அதைழத்ததும் 
அவர் தன்தைனத்தான் அப்படி அதைழத்ததாக நிதைனத்துக் வெகாண்டுவிட்டார். அதனால் வந்த ஆத்திரத்தில் 
அவர் தன்தைன மறந்து ஓடி வந்து உன் கன்னத்தில் அதைறந்திருக்கிறார்!’ என்று விளக்க, சிறுவன் 
சட்வெடன்று அழுவதைத நிறுத்திவிட்டு, 'அப்படிவெSன்றால் தன்னுதைடS நட்சத்திர மதைனவி இருக்கும் 
வெபட்டிக்குத்தான் அவர் இப்ஜேபாது ஜேபாய்க்வெகாண்டிருக்க ஜேவண்டும் இல்தைலSா?' என்று ஆவஜேலாடு 
ஜேகட்க, 'ஆமாம்' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, ‘ஜேடாய், நட்சத்திரம் ஜேடாய்!' என்று அந்தச் சிறுவன் 
தன்தைனயும், தான் பட்ட அடிதைSயும் மறந்து கத்திக் வெகாண்ஜேட நட்சத்திரத்தைதப் பார்க்க 'ஓடு, ஓடு’ 
என்று ஓடுவானாயினன்."

இருபத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான பங்க5ா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்து மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் அபரஞ்சி வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, “ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதி ஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது 
காண்க... காண்க... காண்க.....
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23. இருபத்து மூன்றாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

அபரஞ்சி வெசான்ன ஜேபSாண்டிச்சாமிSார் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'மாSாண்டிபுரம், மாSாண்டிபுரம்' என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 
‘ஜேபSாண்டிச் சாமி, ஜேபSாண்டிச்சாமி' என்று ஒரு சாமிSார் உண்டு. அந்தச் சாமிSார் மக்கஜேளாடு 
மக்களாக வசிக்காமல் ஒரு மதைலSடிவாரத்திஜேல தம் சீடஜேகாடிகளுடன் 'பீடாஜேராகணம்’ வெசய்திருந்தார். 
பக்தர்கள் பலர் ஆணும் வெபண்ணுமாக அவதைரத்ஜேதடிச் வெசல்வார்கள். பலவிதமான காணிக்தைககதைளக் 
வெகாண்டுஜேபாய் அவருதைடS காலடியிஜேல தைவத்து அவதைரச் சிரம் தாழ்த்தி, கரம் கூப்பி 
வணங்குவார்கள். அவர்கள்ஜேமல் வெகாஞ்சம் விபூதிதைS எடுத்துப் ஜேபாட்டு அவர் அவர்கதைள 
ஆசீர்வதிப்பார். அந்த விபூதி பட்ட மாத்திரத்தில் அவர்களில் சில வெபண்கள் 'நான் ஜேபாஜேறன், நான் 
ஜேபாஜேறன்!' என்று தங்கள் ததைலமுடிதைS விரித்துப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு ஆடுவார்கள். அங்ஙனம் ஆடும் 
வெபண்கதைளப் ஜேபய் பிடித்த வெபண்கள் என்று வெசால்லிச் சீட ஜேகாடிகள் தங்கள் தைககளில் உள்ள 
பிரம்புகளால் அந்தப் வெபண்களின்ஜேமல் இருக்கும் ஜேபய்கதைள அடிப்பதுஜேபால் அவர்கதைளஜேS அடித்து 
விரட்டிக்வெகாண்டு ஜேபாய் ஊரின் எல்தைலக்கு அப்பால் விட்டுவிட்டு வருவார்கள். இத்ததைனக்கும் 
சாமிSார் தம் வாதைSத் திறந்து ஒரு வார்த்தைத கூடச் வெசால்ல மாட்டார். 'ஏன் அவர் வாதைSத் 
திறக்கஜேவ மாட்ஜேடன் என்கிறார்?’ என்று ஜேகட்டால், ‘வெமளன விரதம் அனுஷ்டிக்கிறார்!’ என்று 
சீடஜேகாடிகள் வெசால்வார்கள்.

இப்படிSாகத்தாஜேன சாப்பிடுவதற்கு மட்டுஜேம வாதைSத் திறந்துவெகாண்டிருந்த அந்தப் ஜேபSாண்டிச் 
சாமிSாரின் வெபருதைம மாSாண்டிபுரவெமல்லாம் பரவ, அந்தப் வெபருதைமதைSக் ஜேகட்டு மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் ஒரு நாள் ஜேபாய் அவதைரப் பார்க்க, அவர் இவதைரக் கண்டதும், ‘நான் ஜேபாஜேறன், நான் 
ஜேபாஜேறன்!' என்று தம் சடா முடிதைS விரித்துப்ஜேபாட்டு ஆடிக்வெகாண்ஜேட ஓட, 'இது என்ன ஆச்சரிSம்! 
இத்ததைன நாளும் ஜேபசாத சாமி இவதைரக் கண்டதும் ஜேபசுது; இத்ததைன நாளும் ஆடாத சாமி இவதைரக் 
கண்டதும் ஆடுது, ஓடுது!’ என்று பக்தஜேகாடிகள் மூக்கின் ஜேமல் விரதைல தைவக்க, அதைதக் கண்டு 
விக்கிரமாதித்தர் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க, ‘என்ன சங்கதி? உங்கதைளக் கண்டதும் அவர் ஏன் ஓடுகிறார்? 
நீங்கள் ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?' என்று அவர்களில் ஒருவர் இவதைரக் ஜேகட்க, இவர் வெசான்னதாவது:

‘இந்தப் ஜேபSாண்டிச் சாமிSார் பூர்வாசிரமத்தில் ‘வெபருமாள்' என்னும் வெபSர் பூண்டு என்னிடம் 
டிதைரவராக ஜேவதைல பார்த்து வந்தான். மாதம் பிறந்து சம்பளம் வாங்கினால் ஜேபாதும்-இவன் வீட்டுக்கும் 
ஜேபாகமாட்டான்; ஆபீசுக்கும் வரமாட்டான். மறுநாள் மதைனவி என்று வெசால்லிக் வெகாண்டு இவதைனத் 
ஜேதடி ஒருத்தி வருவாள். ‘ஏன், ஜேநற்று வீட்டுக்கு வரவில்தைலSா?' என்று ஜேகட்டால், ‘வந்து நாலு நாள் 
ஆச்சுங்க!’ என்பாள். 'சரி, நீ ஜேபா! அவன் வந்ததும் வீட்டுக்கு அனுப்பி தைவக்கிஜேறன்!' என்ஜேபன் நான். 
அவள் ஜேபானதும் இன்வெனாருத்தி வருவாள். 'நீ Sாரம்மா? என்று ஜேகட்டால், ‘வெபண்சாதிங்க!’ என்று 
வெநளிவாள். இங்ஙனம் 'மதைனவி' என்ற பட்டத்துடனும், 'வெபண்சாதி' என்ற பட்டத்துடனும் நாலு 
வெபண்கள் இவதைன மாதா மாதம் ஜேதடிக்வெகாண்டு வருவார்கள். வாங்கிS சம்பளத்தைதத் தீர்த்துக் கட்டும் 
வதைர இவன் அவர்களிடம் சிக்க மாட்டான். பாவம், அவர்களில் ஒருத்தி வீட்டுஜேவதைல வெசய்து 
பிதைழப்பாள்; இன்வெனாருத்தி ஜேசாற்றுக்கூதைட தூக்கிப் பிதைழப்பாள்; மற்வெறாருத்தி இட்லி - மசால் 
வதைட சுட்டு விற்றுப் பிதைழப்பாள்; மற்றும் ஒருத்தி மாட்டின் துதைண வெகாண்டு பிதைழப்பாள். 
அவர்களில் Sாருக்கும் இவனுக்கு ஒரு மதைனவியும் மூன்று துதைணகளும் உண்டு என்ற விஷSம் 
வெதரிSாது; ஒவ்வெவாருத்தியும் தான் மட்டுஜேம இவனுக்கு மதைனவி, தான் மட்டுஜேம இவனுக்குத் 
துதைணவி என்று நிதைனத்துக் வெகாண்டிருந்தாள். இந்தக் குட்தைட உதைடத்துப் பார்க்க ஜேவண்டும் என்று 
நிதைனத்த நான், ஒரு முதல் ஜேததி அன்று அவர்கள் நால்வதைரயும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் வரச் வெசால்லி ஒளித்து 
தைவத்துவிட்டு, இவன் சம்பளம் வாங்கிSதும் அவர்கதைளக் வெகாண்டுஜேபாய் இவனுக்கு முன்னால் 
நிறுத்திஜேனன். அவ்வளவுதான்-அவர்களில் ஒருத்தி இவனுதைடS வலது தைகதைSப் பிடித்துக் 
வெகாண்டாள்; இன்வெனாருத்தி இடது தைகதைSப் பிடித்துக் வெகாண்டாள்; மற்வெறாருத்தி சட்தைடதைSப் 
பிடித்துக் வெகாண்டாள்; மற்றும் ஒருத்தி ஜேவட்டிதைSப் பிடித்துக் வெகாண்டாள். இரண்டு 
வெபண்டாட்டிக்காரன் பாஜேட திண்டாட்டம் என்று அந்தக் காலத்திஜேலஜேS வெசால்வார்கள்; இந்தக் 
காலத்தில் நாலு வெபண்டாட்டிக்காரன் பாடு எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதைத நான் வெசால்லிSா நீங்கள் 
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வெதரிந்து வெகாள்ள ஜேவண்டும்? பSல் 'விழி, விழி' என்று விழித்தான். ‘இவெதல்லாம் உங்கள் 
ஜேவதைலதானா?' என்பதுஜேபால் என்தைன ஜேவறு பரிதாபமாகப் பார்த்தான். நான் சிரித்ஜேதன். அதற்குள், 
'இவருக்வெகன்று நான் ஒருத்தி இருக்கும்ஜேபாது நீ எப்படி வரலாம்?’ என்று ஒருத்தி இன்வெனாருத்திதைSக் 
ஜேகட்க, ‘நான் ஒன்றும் வரவில்தைல; இவராகத்தான் வந்தார்!' என்று அவள் வெசால்ல, ‘இவருதைடS 
சம்பாத்திSத்துக்கு நாங்கள் இரண்டு ஜேபர் ஜேபாதாதா? நீ ஏன் வரஜேவண்டும்?' என்று முன்னவள் 
மூன்றாமவதைளக் ஜேகட்க, ‘நான்தான் கதியில்லாமல் வந்ஜேதவெனன்றால் இவள் ஏன் வந்தாள் என்று ஜேகள்!' 
என்று அவள் நாலாமவதைளச் சுட்டிக் காட்ட, 'இந்த மன்மதனுக்கு ஏற்வெகனஜேவ மூன்று ரதிகள் 
இருக்கிறார்கள் என்பதைத நான் கண்ஜேடனா?' என்று அவள் வெசால்ல, ‘SாதைரSடி ரதி என்கிறாய்?' என்று 
முன்னவள் அவள் ஜேமல் பாS, அவர்கள் இருவதைரயும் மற்ற இருவர் விலக்கிவிட முSல, அதுதான் 
சமSவெமன்று இவன் அவர்களிடமிருந்து தப்பி எடுத்தான் ஓட்டம்! அதற்குப் பின் இவனும் ஜேவதைலக்கு 
வரவில்தைல; இவதைனத் ஜேதடிக்வெகாண்டு அவர்களும் கம்வெபனிக்கு வரவில்தைல!'

விக்கிரமாதித்தர் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்ததும், ‘அவர்கள் நால்வரும் ஜேவறு எங்ஜேகயும் 
ஜேபாய்விடவில்தைல; இங்ஜேகஜேSதான் இருக்கிறார்கள்!' என்று பாதாளம் வெசால்ல, 'எங்ஜேக 
இருக்கிறார்கள்?’ என்று அவர் ஜேகட்க, 'இங்ஜேகதான் இருந்தார்கள்; இப்ஜேபாது அவனுடன் ஓடிக் 
வெகாண்டிருக்கிறார்கள்!' என்று இவன் வெசால்ல, ‘ஏன்?' என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, ‘அவன் ஜேபாடும் 
விபூதிக்கு அவர்கள்தாஜேன மாறி மாறி வந்து ஜேபSாடித் வெதாதைலக்க ஜேவண்டியிருக்கிறது!’ என்று 
பாதாளம் குட்தைட உதைடக்க, ‘அடப் பாவி! இப்படி ஒரு பிதைழப்பா உனக்கு?’ என்று அங்ஜேக கூடியிருந்த 
பக்த ஜேகாடிகள் அதைனவரும் கல்லடி பட்ட ஜேதனீக்கள்ஜேபால் கதைலந்து வெசல்வாராயினர்."

இருபத்து மூன்றாவது மாடி ரிஸ்ப்ஷனிஸ்ட்டான அபரஞ்சி இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
‘'நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்து நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மஜேனாரஞ்சிதம் வெசால்லும் 
கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக் வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்கி வருவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...
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24. இருபத்து நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

மஜேனாரஞ்சிதம் வெசான்ன கடவுள் கல்லான கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! அல்லும் பகலும் அனவரதமும் ‘கடவுஜேள கதி’ என்று இருந்த ஓர் ஆத்மாவுக்குத் 
திடீவெரன்று ஒரு நாள் ஒரு சந்ஜேதகம் பிறந்தது. அந்தச் சந்ஜேதகம் என்ன வெவன்றால்:

‘மற்ற யுகங்களிவெலல்லாம் என்வெனன்னஜேவா அவதாரங்கள் எடுத்துத் துஷ்ட நிக்கிர சிஷ்ட பரிபாலனம் 
வெசய்து வந்த கடவுள் இந்தக் கலியுகத்தில் மட்டும் ஏன் கல்லானார்?'

இந்தச் சந்ஜேதகம் பிறந்த நாளிலிருந்து அவர் தமக்கு எதிர்ப்பட்டவர்கதைளவெSல்லாம் ‘கடவுள் ஏன் 
கல்லானார், கடவுள் ஏன் கல்லானார்?’ என்று ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜேட வர, அவர்கள் ஒவ்வெவாருவரும் 'அது 
என்னஜேவா எனக்குத் வெதரிSாது; நான் கடவுதைளக் கல்லாக்கவில்தைல!' என்று தைகதைS விரிக்க, 
கதைடசிSாக அந்த ஆத்மா எங்கள் விக்கிரமாதித்தரிடம் வந்து அஜேத ஜேகள்விதைSக் ஜேகட்க, அவர் 
வெசான்னதாவது:

'ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஓர் ஊரில் ‘தனஜேகாடி, தனஜேகாடி' என்று ஒரு தன வணிகன் 
இருந்தானாம். அவன் இரவு பகல் என்று பாராமல் உதைழத்து ஒரு லட்சம் வெபான் வதைர ஜேசர்த்தானாம். 
அந்தப் வெபான்தைன ஓர் இரும்புப் வெபட்டியில் தைவத்துப் பூட்டிவிட்டு அவன் ஜேநராகக் கடவுளிடம் வந்து, 
‘கடவுஜேள! கடவுஜேள! நான் எவ்வளஜேவா கஷ்டப்பட்டு ஒரு லட்சம் வெபான் ஜேசர்த்து தைவத்திருக்கிஜேறன். 
அதைத என்னிடமிருந்து Sாரும் அபகரித்துக் வெகாள்ளாமல் நீதான் பார்த்துக்வெகாள்ள ஜேவண்டும்’ என்று 
ஜேகட்டுக் வெகாண்டானாம். 'கவதைலப்படாஜேத! நான் பார்த்துக் வெகாள்கிஜேறன், நீ ஜேபாய் வா!’ என்றாராம் 
கடவுள். அவன் பரம திருப்தியுடன வீட்டுக்கு வந்து, அன்றிரவு நிம்மதிSாகத் தூக்கமும் ஜேபாட்டானாம். 
அடுத்தாற்ஜேபால் ஒரு திருடன் கடவுதைளத் ஜேதடி வந்து, ‘கடவுஜேள, கடவுஜேள! இன்றிரவு நான் தனஜேகாடி 
வீட்டில் திருடப் ஜேபாகிஜேறன். நீதான் Sாரிடமும் என்தைனச் சிக்க தைவக்காமல் காப்பாற்ற ஜேவண்டும்' 
என்று ஜேகட்டுக் வெகாண்டானாம். கடவுள் என்ன வெசய்வார், பாவம்! 'கவதைலப்படாஜேத, நான் கவனித்துக் 
வெகாள்கிஜேறன்!' என்று வெசால்ல முடியுமா! இல்தைல, ‘மாட்ஜேடன்; நான் உனக்குத் துதைணSாக 
இருக்கமாட்ஜேடன்!' என்றுதான் தைகதைS விரிக்க முடியுமா? விரித்தால் அவதைர எல்ஜேலாருக்கும் 
வெபாதுவானவர் என்று எப்படிச் வெசால்ல முடியும்? எல்ஜேலாதைரயும் ரட்சிக்கக் கூடிSவர் என்றுதான் 
எப்படிச் வெசால்ல முடியும்? ஆகஜேவ, 'இந்த மனித சகவாசஜேம இனி நமக்கு ஜேவண்டாம்!' என்று அவர் 
உடஜேன கல்லாகிவிட்டாராம்!'

விக்கிரமாதித்தர் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்து விட்டு, ‘இப்வெபாழுதாவது உங்கள் சந்ஜேதகம் 
தீர்ந்ததா?' என்று வந்தவதைரக் ஜேகட்க, 'தீர்ந்தது சுவாமி, தீர்ந்தது' என்று வந்தவர் ததைலதைS 
ஆட்டிக்வெகாண்ஜேட வந்த வழிதைSப் பார்த்து நடப்பாராயினர்.”

இருபத்து நான்காவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான மஜேனாரஞ்சிதம் இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, ‘'நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்தைதந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் காந்தா வெசால்லும் 
கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று ஜேபா5னும் நீதி ஜேதவனும் வழக்கம்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்கி வருவது காண்க... காண்க... காண்க......
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25. இருபத்தைதந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

 காந்தா வெசான்ன அழகுக் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! ‘சிங்காரம்பட்டி, சிங்காரம்பட்டி' என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 
‘சிற்சஜேபசன், சிற்சஜேபசன்' என்று ஒரு சீரணித் வெதாண்டர் உண்டு. அந்தத் வெதாண்டர் ஒரு நாள் மாதைல 
கல்லாத முதிஜேSார் சிலதைரக் கூட்டிக் கல்வி புகட்டிக் வெகாண்டிருந்தகாதைல, அவர்களில் சிலர் அந்த 
வழிஜேS ஜேபாய்க்வெகாண்டும் வந்துவெகாண்டும் இருந்த வெபண்கதைள வெவறித்துப் பார்க்க, அவர்களுதைடS 
கவனத்தைதத் திருப்புவதற்காக, 'வெபரிஜேSார்கஜேள! வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறவெதன்று 
வெதரியுமா, உங்களுக்கு?' என்று அவர் ஒரு ஜேகள்விதைSப் ஜேபாட்டு தைவப்பாராயினர்.

ஜேகள்வி பிறந்ததுதான் தாமதம், 'அதுவா வெதரிSாது எங்களுக்கு. வெபண்களுக்கு அழகு அவர்களுதைடS 
கூந்தலிஜேல இருக்கிறது!’ என்றார் ஒருவர்; 'இல்தைல, கண்ணில்தான் இருக்கிறது!' என்றார் 
இன்வெனாருவர். ‘கண்ணில் அழகு இருக்கலாம்; ஆனாலும் கன்னத்தின் அழகுக்கு அது ஈடாகாது!’ 
என்றார் மற்வெறாருவர். ‘அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; வெபண்களுதைடS அழகு அவர்களுதைடS 
உதட்டிஜேலதான் இருக்கிறது!’ என்றார் மற்றும் ஒருவர். கதைடசிSாக ஒருவர் நாணிக்ஜேகாணி எழுந்து 
நின்று, 'அதைதச் வெசால்ல எனக்கு வெவட்கமாயிருக்கிறது!’ என்று சற்ஜேற வெநளிS, 'நல்லஜேவதைள, அதைதச் 
வெசால்லிவிட்டு வெவட்கப்பட்டு தைவக்காமல், வெசால்லாமஜேல வெவட்கப்பட்டு தைவத்தீர்கஜேள, அந்த 
மட்டும் ஜேக்ஷமம், உட்காருங்கள்!' என்று சிற்சஜேபசன் அவதைர உட்கார தைவத்துவிட்டு, 'இன்றிலிருந்து 
உங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் அவகாசம் தருகிஜேறன்; என்னுதைடS ஜேகள்விக்குச் சரிSான விதைடதைSக் 
கண்டுபிடித்துக்வெகாண்டு வாருங்கள்!’ என்று வெசால்ல, ‘வெராம்ப நல்லது; அப்படிஜேS வெசய்கிஜேறாம்' என்று
அதைனவரும் எழுந்து, அவரவர்கள் வீடு ஜேநாக்கிச் வெசல்வாராயினர்.

வழி வெநடுக, 'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கும், வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கும்?’ என்று 
ஒருவதைரவெSாருவர் திரும்பத் திரும்பக் ஜேகட்டுக்வெகாண்டும், அதி அதி தீவிரமாக ஜேSாசித்துக் வெகாண்டும்
வந்த வெபரிஜேSார்கள், கதைடசியில், 'சரி, வெபண்கதைளஜேS ஜேகட்டுவிட்டால் ஜேபாகிறது!’ என்று தம் தம் 
மதைனவிமாதைரத் ஜேதடி அவசர அவசரமாக வீட்டுக்கு வருவாராயினர்.

வீட்டுக்கு வந்ததும், ‘ஏண்டி, வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்று தம் தர்மபத்தினிதைSக் 
ஜேகட்டார் ஒருவர்; அவஜேளா, 'முதலில் உங்கள் ததைலயிஜேல என்ன இருக்கிறவெதன்று வெசால்லுங்கள்; 
அதற்குப் பிறகு நான் வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறவெதன்று வெசால்கிஜேறன்!' என்றாள். 
இன்வெனாருவர், 'ஏண்டி, வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்று தம் இல்லாதைளக் ஜேகட்டார்; 
அவஜேளா, ‘மூஞ்தைசப் பார், மூஞ்தைச! இப்படிக் ஜேகட்க வெவட்கமாயில்தைல உங்களுக்கு?' என்று 
அவருதைடS கன்னத்தில் ஓர் இடி இடித்துவிட்டுச் வெசன்றாள். மற்வெறாருவர் எடுத்த எடுப்பில் 
'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறது?' என்று தம் மதைனSாதைளக் ஜேகட்டுவிடாமல், ‘ஏண்டி, உன்தைன
ஒன்று ஜேகட்க ஜேவண்டும்; ஜேகாபித்துக் வெகாள்ளமாட்டாஜேS?’ என்ற 'பிள்தைளSார்சுழி'யுடன் ஆரம்பிக்க, 
‘என்ன, ஜேகளுங்கள்!' என்று அவள் அவருக்குத் தைதரிSம் வெகாடுக்க, அதுதான் சமSவெமன்று 
'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக இருக்கிறது?’ என்று அவர் அவளுதைடS முகவாய்க் கட்தைடதைSப் பிடிக்க, 
'ஐஜேS! ஜேகள்விதைSப் பார், ஜேகள்விதைS?’ என்று அவள் அவருதைடS தைகதைSத் தட்டி விட்டுவிட்டுப் 
ஜேபாவாளாயினள். மற்றும் ஒருவர் தம் மதைனSரசிதைSக் கண்டதும், 'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக 
இருக்கிறது?’ என்ற ஜேகள்விக் கதைணதைS உடஜேன வெதாடுத்து விடாமல் வெமளனமாக நின்று முன்னும் 
பின்னுமாக அவள் அழதைகப் பார்க்க, ‘என்ன, அப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்?’ என்று அவள் ஒன்றும் புரிSாமல்
ஜேகட்க, ‘ஒன்றுமில்தைல; ஒரு நிமிஷம் இப்படி வந்து நில்!' என்று அவர் அவளுதைடS ஜேதாதைளப் பற்றி 
இழுத்து நிறுத்தி உச்சந் ததைலயிலிருந்து உள்ளங்கால் வதைர அவதைள ஊடுருவிவிட்டு, ‘இப்படிப் 
பார்த்தால் வெதரிSாதுஜேபால் இருக்கிறது; அழகிப் ஜேபாட்டிக்கு வந்து நிற்கும் வெபண்கதைளப்ஜேபால நீயும் 
நீச்சல் உதைடயில் வந்து நின்றால்தான் வெதரியும்ஜேபாலிருக்கிறது!' என்று முணுமுணுக்க, ‘அப்படிSா 
சமாசாரம்? என்ன வெதரிS ஜேவண்டும், உங்களுக்கு?' என்று அவள் ஜேகட்க, 'வெபண்களுக்கு அழகு எங்ஜேக 
இருக்கிறவெதன்று வெதரிS ஜேவண்டும்!' என்று அவர் வெசால்ல, 'அட கடவுஜேள! இப்வெபாழுது நீங்கள் எங்ஜேக 
ஜேபாய்விட்டு வருகிறீர்கள்? வெபங்களுருக்கா, பாண்டிச்ஜேசரிக்கா?' என்று அவள் அவருதைடS வாதைS 
முகர்ந்து பார்ப்பாளாயினள்.
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இப்படி ஒரு நாள் அல்ல; இரண்டு நாட்கள் அல்ல; மூன்று நாட்கள் முSன்றும் வெபண்களின் அழகு 
ரகசிSத்தைதத் வெதரிந்து வெகாள்ள முடிSாத முதிSவர்கள் நான்காவது நாள் மாதைல வாடிS முகங்களுடன் 
வந்து தங்கள் வாத்திSாருக்கு முன்னால் நிற்க, ‘என்ன, வெதரிந்ததா?’ என்று வாத்திSார் ஜேகட்க, 
‘வெதரிSவில்தைல; நீங்கள்தான் வெசால்லஜேவண்டும்!' என்று அவர்கள் அதைனவரும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் 
தைகதைS விரிக்க, வாத்திSார் சிரித்து, 'உண்தைமயில் அது எனக்கும் வெதரிSாது; வெபண்கள் பக்கம் வெசன்ற 
உங்கள் கவனத்தைத என் பக்கம் திருப்புவதற்காகஜேவ அன்று நான் அப்படி ஒரு ஜேகள்விதைSப் 
ஜேபாட்ஜேடன்!' என்று விளக்க, ‘அட, விக்கிரமாதித்தா! இப்ஜேபாது அந்தக் ஜேகள்விக்கு விதைட கிதைடக்கா 
விட்டால் எங்கள் ததைலஜேS வெவடித்து விடும்ஜேபாலிருக்கிறஜேத, என்ன வெசய்ஜேவாம்?' என்று வெபரிSவர்கள் 
அத்ததைன ஜேபரும் தங்கள் ததைலதைSப் பிடித்துக் வெகாண்டு தவிக்க, ‘வந்ஜேதன், வந்ஜேதன்!' என்று மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் அவ்விடம் வந்து, ‘வெபண்களுக்கு அழகு ஜேவறு எங்கும் இல்தைல; அவர்களுதைடS 
உள்ளத்தில்தான் இருக்கிறது!' என்று வெசால்ல, 'இவ்வளவுதானா? இத்ததைன நாட்களாக இது வெதரிSாமல் 
ஜேபாச்ஜேச எங்களுக்கு!' என்பதுஜேபால் எல்ஜேலாரும் ஒருவர் முகத்தைத ஒருவர் பார்த்துக்வெகாள்வாராயினர்."

இருபத்தைதந்தாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான காந்தா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்தாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் கலா வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!’ 
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று 
ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்குவாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு......
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26. இருபத்தாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

கலா வெசான்ன அவமரிSாதைதக் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! அழகு மிகு வெசன்தைனயிஜேல ‘ஆபட்ஸ்பரி, ஆபட்ஸ்பரி' என்று ஒர் அழகு மாளிதைக 
உண்டு. அந்த மாளிதைகயிஜேல நதைடவெபறவிருந்த விழா ஒன்றுக்கு எங்கள் விக்கிரமாதித்தர் வந்து 
வெகாண்டிருந்தகாதைல அவருதைடS கார் வழியிஜேல வெகாஞ்சம் 'மக்கர்' வெசய்S, எதற்கும் குறித்த ஜேநரத்தில் 
வெசல்ல ஜேவண்டும் என்பதைதத் தம்முதைடS குறிக்ஜேகாளாகக் வெகாண்டிருந்த விக்கிரமாதித்தர் சட்வெடன்று 
காதைர விட்டுக் கீஜேழ இறங்கித் தம் தைகக் கடிகாரத்தைதப் பார்த்துவிட்டு, 'விழா ஆரம்பமாக இன்னும் 
ஐந்ஜேத நிமிஷங்கள்தான் இருக்கின்றன. காதைரச் சரி வெசய்துவெகாண்டு ஜேபாவதாயிருந்தால் குறித்த 
ஜேநரத்தில் நாம் அங்ஜேக ஜேபாய்ச் ஜேசர முடிSாது. நான் முன்னால் நடந்ஜேத ஜேபாய் விடுகிஜேறன். நீ பின்னால் 
காதைரச் சரி வெசய்துவெகாண்டு வா!’ என்று பாதாளசாமியிடம் வெசால்லிவிட்டு நடக்க, ஆபட்ஸ்பரி 
மாளிதைக வாசலில் நின்று வெகாண்டிருந்த ஆடம்பரதாரிகள் சிலர் அவதைர உள்ஜேள விடாமல் தடுக்க, 
‘அப்படிSா சமாசாரம்?’ என்று அவர் தம் காதைர ஜேநாக்கி ‘விறுவிறு’ வெவன்று திரும்பி வருவாராயினர்.

அதற்குள் காதைரச் சரி வெசய்துவிட்ட பாதாளசாமி மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைர எதிர்வெகாண்டு வந்து 
அதைழக்க, அவர் தம் காரில் ஏறிக்வெகாண்டு மறுபடியும் ஆபட்ஸ்பரி மாளிதைகக்கு அவசர அவசரமாகச் 
வெசல்வாராயினர். சிறிது ஜேநரத்திற்கு முன்னால் கால் நதைடSாக வந்த விக்கிரமாதித்ததைர உள்ஜேள விட 
மறுத்த ஆடம்பரதாரிகள், இப்ஜேபாது அவதைர 'வருக, வருக!’ என்று வாவெSல்லாம் பல்லாக வரஜேவற்று 
மாதைலயிட, அந்த மாதைலதைSக் கழட்டி அவர் தம் காருக்குப் ஜேபாட்டுவிட்டு, 'மரிSாதைத எனக்கல்ல, 
இந்தக் காருக்குத்தான் என்பதைத எனக்கு உணர்த்தாமல் உணர்த்திS உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி; 
நான் வருகிஜேறன்!' என்று திரும்ப, அந்த ஆடம்பரதாரிகள் அதைனவரும் வெவட்கித் ததைல 
குனிவாராயினர்."

இருபத்தாறாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான கலா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்ஜேதழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் மாலா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது 
காண்க... காண்க... காண்க......
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27. இருபத்ஜேதழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

மாலா வெசான்ன கல்லால் அடித்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'வம்பனூர், வம்பனூர்' என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல ‘மாரி, மாரி' என்று ஒரு
வள்ளல் உண்டு. அந்த வள்ளல் தம்மிடம் உதவி ஜேகாரி வருபவர்களுக்வெகல்லாம் தம்மால் முடிந்த 
உதவிதைSத் தட்டாமல் வெசய்வதுண்டு. அங்ஙனம் வெசய்துவந்த அவதைர அந்த ஊர் வம்பர்கள் 
ஜேபாற்றாவிட்டாலும் தூற்றாமலாவது இருந்திருக்கலாம்; அதுதான் இல்தைல. 'சும்மாவா வெசய்கிறான்? 
சுSநலத்துக்காகச் வெசய்கிறான்!' என்றனர் சிலர்; ‘ஒரு பக்கம் வெசய்கிற பாவத்துக்கு இன்வெனாரு பக்கம் 
புண்ணிSத்தைதத் ஜேதடஜேவண்டுஜேமா இல்தைலஜேSா, அதற்காகச் வெசய்கிறான்!' என்றனர் இன்னும் சிலர்; 
'புகழாதைச Sாதைர விட்டது? ஜேவறு வதைகயில் அதைடS முடிSாத அதைத அவன் விதைல வெகாடுத்து 
வாங்குகிறான்!' என்றனர் மற்றும் சிலர். இவற்தைறவெSல்லாம் ஜேகட்கக் ஜேகட்க வள்ளலுக்கு ‘அழுவதா, 
சிரிப்பதா?' என்று வெதரிSவில்தைல. ‘வெகாடுத்தால் நல்லவன்; வெகாடுக்காவிட்டால் வெகட்டவன் 
என்பதல்லவா இந்த உலக நீதி? அந்த நீதிக்கு விஜேராதமாக அல்லவா இருக்கிறது இது!’ என்று அவர் 
வருந்தினார். அந்த வருத்தத்திலும் அவர் தம்மால் இSன்ற உதவிதைSப் பிறருக்குச் வெசய்Sாமல் இருந்தார் 
இல்தைல. Sார் என்ன வெசான்னஜேபாதிலும், 'என் கடன் பணி வெசய்து கிடப்பஜேத!’ என்று ஜேமலும் ஜேமலும் 
வெசய்ஜேத வருவாராயினர்.

இங்ஙனம் வெசய்துவந்தகாதைல அந்த ஊரிலிருந்த குடிதைசகளில் சில திடீர், திடீவெரன்று தீப்பற்றி எரிS, 
அங்ஙனம் எரிந்த குடிதைசகளுக்குப் பதிலாக வள்ளல் மாரி புதிS குடிதைசகள் கட்டிக் வெகாடுக்க, அதைதயும 
அங்கிருந்த வம்பர்களில் சிலர் திரித்து, ‘இவெதல்லாம் SாருதைடS சூழ்ச்சி என்கிறீர்கள்? எல்லாம் அந்த 
வள்ளல் மாரியின் சூழ்ச்சிதான்! தருமம் வெசய்Sத் தனக்கு அடிக்கடி சந்தர்ப்பம் வாய்க்க ஜேவண்டும் 
என்பதற்காக அவன் தன் ஆதைள விட்டுக் குடிதைசகளுக்குத் தீ தைவக்கச் வெசால்லியிருக்கிறான்!' என்று 
வாய் கூசாமல் வெசால்ல, 'அட, கடவுஜேள! இந்த அபவாதத்துக்கு ஒரு முடிஜேவ இல்தைலSா?' என்று 
வாய்விட்டு அலறிS வள்ளல், 'தாங்காது அப்பஜேன, இனி தாங்காது!’ என்று உடஜேன ஓடிப் ஜேபாய் ஓர் 
ஆறுதலுக்காக மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்ப்பாராயினர்.

அவர் குதைற ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்; சிரித்தார். ‘என்ன சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்றார் வள்ளல் மாரி, 
‘ஒன்றுமில்தைல; சும்மாத்தான்!' என்றார் விக்கிரமாதித்தர். 'காரணமில்லாமல் நீங்கள் 
சிரிக்கமாட்டீர்கஜேள?' என்றார் அவர்; ‘காரணத்ஜேதாடுதான் சிரித்ஜேதன்!' என்றார் இவர். 'என்ன காரணம்?' 
என்றார் மாரி, 'வெசால்கிஜேறன்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசான்னதாவது:

‘வெகாடுத்தால் நல்லவன்; வெகாடுக்காவிட்டால் வெகட்டவன் என்பது மட்டும் இந்த உலக நீதி அன்று; 
இன்வெனாரு நீதியும் உண்டு!'

விக்கிரமாதித்தர் இங்ஙனம் வெசால்லி நிறுத்திSதும், 'அது என்ன நீதி?' என்று மாரி ஆவஜேலாடு ஜேகட்க, 
'அஜேதா பாருங்கள்!' என்று அவர் தமக்கு எதிர்த்தாற்ஜேபாலிருந்த மாந்ஜேதாப்தைபச் சுட்டிக் காட்ட, 'அந்த 
மாந்ஜேதாப்புக்கும் நீங்கள் வெசால்ல வந்த நீதிக்கும் என்ன சம்பந்தம்?’ என்று இவர் ஜேகட்க, 'இருக்கிறது' 
என்று விக்கிரமாதித்தர் அவதைரப் பின்னும் வெதாடர்ந்து ஜேகட்டதாவது:

‘அந்தத் ஜேதாப்புக்கு வெவளிஜேS நிற்கிறார்கஜேள சில சிறுவர்கள், அவர்கள் இப்ஜேபாது என்ன 
வெசய்துவெகாண்டிருக்கிறார்கள்?'

‘கல்லால் அடித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள்!'

‘எதைதக் கல்லால் அடித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள்?'

‘காய்த்த மரத்தைதக் கல்லால் அடித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கள்!'

‘காய்க்காத மரத்தைத ஏன் அடிக்கவில்தைல?'

‘காய்க்கவில்தைல; அதனால் அடிக்கவில்தைல!'
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‘அதுதான் நான் வெசால்ல வந்த இன்னும் ஓர் உலக நீதி ஐSா, இன்னும் ஓர் உலக நீதி! இப்ஜேபாதாவது 
அந்த நீதி என்னவெவன்பது புரிந்ததா உங்களுக்கு?' என்று விக்கிரமாதித்தர் வினவ, 'புரிந்தது, புரிந்தது' 
என்று வள்ளல் மாரி தம் ததைலதைS 'ஆட்டு, ஆட்டு’ என்று ஆட்ட, 'அங்ஜேக காய்த்த மரத்துக்குக் கல்லடி; 
இங்ஜேக வெகாடுக்கிற மனிதனுக்குச் வெசால்லடி! அதுதான் வித்திSாசம்; மனத்தைதத் திடப்படுத்திக் 
வெகாண்டு ஜேபாய்வாருங்கள்!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் அவருக்கு விதைட வெகாடுத்து அனுப்புவாராயினர்.”

இருபத்ஜேதழாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான மாலா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்வெதட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் ஷீலா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்கிவருவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.......
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28. இருபத்வெதட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

ஷீலா வெசான்ன கால் கடுக்க நின்ற கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! எங்கள் விக்கிரமாதித்தருக்குப் பத்து வSதுப் பாலகன் ஒருவன் உண்டு. ஆபீசுக்குச் 
வெசல்லுங்காதைல அவதைனத் தினந்ஜேதாறும் தம்முதைடS காரிஜேல ஏற்றிக்வெகாண்டு ஜேபாய் அவர் 
பள்ளியிஜேல விட்டுவிட்டுப் ஜேபாவதுண்டு. அங்ஙனம் விட்டுக் வெகாண்டிருந்தகாதைல அவன் ஒரு நாள், 
‘எனக்கு ஜேநரமாச்சு, ஜேநரமாச்சு!’ என்று குதிSாய் குதிக்க, ‘என்னடா ஜேநரமாச்சு, மணி ஒன்பஜேத 
முக்கால்தாஜேன ஆச்சு?' என்று அவர் அவசர அவசரமாக 'டிரஸ்' வெசய்து வெகாண்ஜேட வெசால்ல, 'உங்களுக்கு 
என்ன அப்பா, வெசால்லாமல்? ஜேநற்று அதைர மணி ஜேநரம் வெவயிலில் நின்ற ஜேவததைன எனக்கல்லவா 
வெதரியும்?' என்று தைபSன் சிணுங்க, ‘ஏன் நின்றாய், வீட்டுக் கணக்குப் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு 
ஜேபாகவில்தைலSா?' என்று அப்பா ஜேகட்க, 'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல, அப்பா! ஐந்து நிமிஷம் 
'ஜேலட்'டாகப் ஜேபாஜேனன்; அதற்காக நின்ஜேறன்!' என்று அவன் அழாக்குதைறSாகச் வெசால்ல, 'அதற்கா 
உன்தைன அதைர மணி ஜேநரம் வெவயிலில் நிற்க தைவத்தார்கள்? 'நான் சாட்சாத் விக்கிரமாதித்தரின் பிள்தைள' 
என்று வெசால்லிப் பார்த்திருக்கக் கூடாஜேதா?' என்று அவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வெசால்ல, ‘எல்லாம் 
வெசான்ஜேனன்; 'அப்படிSானால் ஒரு மணி ஜேநரம் நில்' என்று வெசால்லிவிட்டார் வாத்திSார்!' என்று 
தைபSன் அப்பா எதிர்பார்க்காத ஒரு 'வெவடி குண்'தைடத் தூக்கிப் ஜேபாட, அவர் திடுக்கிட்டு, ‘ஏனாம்?’ 
என்று ஜேகட்க, 'எதிலும் ஓர் ஒழுங்தைகக் கதைடப்பிடிக்கும் உன் அப்பாதைவப் ஜேபான்றவர்களின் 
பிள்தைளகஜேள இப்படி வந்தால் மற்றவர்கள் எப்படி வருவார்கள்? அதற்காகத்தான் உனக்கு 
அதிகப்படிSான தண்டதைன என்று வெசால்லி விட்டார் வாத்திSார்!' என்று அவன் விளக்க, அதற்குள் 
தSாராகிவிட்ட அவர், ‘சரி சரி, வாவா!' என்று அவதைன அதைழத்துக்வெகாண்டு பள்ளிக்குச் 
வெசல்வாராயினர்.

வழியில் ஒரு ஜேரஷன் கதைடதைSயும், அந்தக் கதைடதைS ஒட்டி வெவயிலில் விSர்க்க விறுவிறுவிக்க நின்று 
வெகாண்டிருந்த 'கியூ'தைவயும் கண்ட தைபSன், 'நான்தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஜேலட்டாகப் ஜேபான 
குற்றத்துக்காக ஜேநற்று வெவயிலில் நிற்கும் தண்டதைனதைS அனுபவித்ஜேதன்; இவர்கள் அந்தத் 
தண்டதைனதைS அனுபவிக்க என்ன குற்றம் அப்பா, வெசய்தார்கள்?’ என்றான்; 'இவர்கள் இன்னும் குற்றம் 
வெசய்Sவில்தைல; இனிஜேமல்தான் வெசய்Sப்ஜேபாகிறார்கள்!' என்றார் தகப்பனார். ‘என்ன குற்றம் வெசய்Sப் 
ஜேபாகிறார்கள்?' என்றான் அவன்; ‘அரிசி வாங்கப் ஜேபாகும் குற்றத்தைத!’ என்றார் அவர்.

அடுத்தாற்ஜேபால் 'இந்திSா காப்பி வெஹள'தைஸ ஒட்டி ஒரு நீண்ட 'கியூ' நின்றுவெகாண்டிருந்தது. அந்தக் 
'கியூ'தைவக் கண்ட தைபSன், 'இவர்கள் என்ன குற்றம் அப்பா, வெசய்Sப்ஜேபாகிறார்கள்?’ என்றான்; 'காப்பிக் 
வெகாட்தைட வாங்கப் ஜேபாகும் குற்றத்தைத!' என்றார் தகப்பனார்.

அதற்கும் அடுத்தாற்ஜேபால் பஸ் ஸ்டாண்தைட ஒட்டி ஒரு 'கியூ' நின்றுவெகாண்டிருந்தது. அந்தக் 'கியூ'தைவக் 
கண்ட தைபSன், 'இவர்கள் என்ன குற்றம் அப்பா, வெசய்Sப் ஜேபாகிறார்கள்?’ என்றான்; ‘பஸ்ஸில் 
ஏறப்ஜேபாகும் குற்றத்தைத!' என்றார் தகப்பனார்.

'அரிசி வாங்குவது குற்றம், காப்பிக்வெகாட்தைட வாங்குவது குற்றம், பஸ்ஸில் ஏறுவது குற்றம்!' என்று 
தனக்குத் தாஜேன முணுமுணுத்துக் வெகாண்ட தைபSன், 'அப்படிஜேS குற்றமாயிருந்தாலும் அதைதச் வெசய்த 
பிறகல்லவா தண்டதைன அனுபவிக்க ஜேவண்டும்? இவர்கள் அதைதச் வெசய்வதற்கு முன்னாஜேலஜேS 
தண்டதைனதைS அனுபவித்துக் வெகாண்டிருக்கிறார்கஜேள?’ என்று விSக்க, ‘அந்த அதிசSத்தைதத்தான் 
என்னாலும் புரிந்துவெகாள்ள முடிSவில்தைலSடா மகஜேன, என்னாலும் புரிந்து வெகாள்ள முடிSவில்தைல!' 
என்று தைகதைS அகல விரித்துக் வெகாண்ஜேட மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் தம் மகதைனக் வெகாண்டு ஜேபாய்ப் 
பள்ளியில் இறக்கி விட்டுவிட்டு ஜேமஜேல வெசல்வாராயினர்.”

இருபத்வெதட்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான ஷீலா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; இருபத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நர்மதா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது 
காண்க... காண்க... காண்க......
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29. இருபத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நர்மதா வெசான்ன ஜேபாலீஸ்காரதைனத் திருடன் பிடித்த கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'இட்லி நகர், சட்னி நகர்' என்று ஏதாவது ஒரு நகர் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் உருவாகி 
வரும் இச் வெசன்தைன மாநகரிஜேல 'இளிச்சவாSன் நகர், இளிச்ச வாSன் நகர்' என்று ஒரு நகர் உண்டு. அந்த 
நகரிஜேல 'வெபான்னி, வெபான்னி' என்று ஒரு கன்னி உண்டு. அழவெகன்றால் அழகு, வெகாள்தைள 
அழகாயிருந்த அந்தக் கன்னிதைS மணம் புரிS எத்ததைனஜேSா காதைளகள் 'நான், நீ' என்று ஜேபாட்டி 
ஜேபாட்டுக் வெகாண்டு முன் வர, அத்ததைன காதைளகதைளயும் அவள் 'ஜேவண்டாம், ஜேவண்டாம்' என்று 
மறுத்து வர, 'Sாதைரத்தான் அம்மா, நீ கலிSாணம் வெசய்து வெகாள்ளப் ஜேபாகிறாய்?' என்று ஒரு நாள் 
அவதைளக் ஜேகட்டார் அவள் தகப்பனார். 'ஜேபாங்கப்பா, நான் வெசால்ல மாட்ஜேடன்!' என்று அவள் தன் 
முகத்தைத இரு தைககளாலும் வெபாத்திக் வெகாள்ள, அவர் அவளுதைடS தைககதைளச் சிரித்துக் வெகாண்ஜேட 
விலக்கி, ‘சும்மா வெசால்லம்மா?' என்று ஒரு தடதைவக்கு நாலு தடதைவSாக வற்புறுத்த, ‘நான் ஒரு 
ஜேபாலீஸ்காரதைரக் கலிSாணம் வெசய்துவெகாள்ளப் ஜேபாகிஜேறன், அப்பா!' என்று வெசால்லிவிட்டு அவள் 
வெவட்கம் தாங்காமல் புழக்கதைடக்கு ஓடுவாளாயினள்.

'இவெதன்ன வம்பு! எல்லாப் வெபண்களும் ஜேபாலீஸ்காரதைனக் கண்டால் பSப்பட அல்லவா வெசய்வார்கள்?
இந்தப் வெபண் அவதைனக் கலிSாணஜேம வெசய்துவெகாள்கிஜேறன் என்கிறாஜேள? என்ன துணிச்சல்!' என்று 
விSந்த தகப்பனார், 'எங்ஜேக ஜேதடுஜேவன், ஜேபாலீஸ்காரதைன நான் எங்ஜேக ஜேதடுஜேவன்?' என்று 
தவிப்பாராயினர்.

இங்ஙனம் தவித்துக் வெகாண்டிருந்தகாதைல ஒரு நாள் இந்த விஷSம் வெதரிந்த அந்த ஊர்த் தடிSன் ஒருவன் 
ஜேபாலீஸ்காரர் ஜேவடத்தில் திடீவெரன்று அவருதைடS வீட்டுக்குள் நுதைழந்து, ‘இப்படி ஒரு திருடன் 
வந்தாஜேன, பார்த்தீர்களா?’ என்று அவதைரக் ஜேகட்க, ‘நான் Sாதைரப் பார்த்ஜேதன்? உங்கதைளத்தான் 
பார்க்கிஜேறன்!' என்று அவர் வெசால்ல, ‘என்தைனத்தான் பார்க்கிஜேறன் என்றால் என்தைனஜேS நீங்கள் திருடன்
என்கிறீர்களா, என்ன?' என்று அந்தப் ஜேபாலீஸ்காரர் அவதைரத் திருப்பிக் ஜேகட்க, ‘ஏன் இருக்கக் கூடாது? 
இந்தக் காலத்தில்தான் ஜேபாலீஸ்காரஜேன திருடன் ஜேவடத்தில் வந்து திருடுகிறாஜேன!' என்று அவர் 
வெசால்ல, ‘Sாதைரப் பார்த்து அப்படிச் வெசால்கிறீர்? நான் அசல் ஜேபாலீஸ்காரனாக்கும்! இப்ஜேபாது 
நிதைனத்தால்கூட உம்தைமச் சந்ஜேதகத்தின் ஜேபரில் தைகது வெசய்துவெகாண்டு ஜேபாய் என்னால் லாக்-அப்பில் 
அதைடத்துவிட முடியும், 5ாக்கிரதைத!’ என்று ஜேபாலீஸ்காரராக வந்த அந்தக் கீலீஸ்காரர் ஒரு துள்ளுத் 
துள்ள, அடுக்கதைளயில் இருந்தபடி அதைதக் ஜேகட்டுக் வெகாண்டிருந்த வெபான்னி அலறிSடித்துக்வெகாண்டு 
வெவளிஜேS ஓடி வந்து, 'ஐஜேSா, அப்படிவெSல்லாம் வெசய்துவிடாதீர்கள்!' என்று துடிSாய்த் துடிக்க, 
அவதைளக் கண்ட மாத்திரத்தில் ‘ஆ!' என்று வாதைSப் பிளந்த கீலீஸ்காரர் அப்படிஜேS மூர்ச்தைச ஜேபாட்டுக் 
கீஜேழ விழுவாராயினர்.

‘என்ன வந்துவிட்டது இந்தப் ஜேபாலீஸ்காரருக்கு? இப்படி விழுந்து விட்டாஜேர!' என்று 
வெபான்னியின் தகப்பனார் அவதைரக் குனிந்து பார்க்க, ‘ஒருஜேவதைள காக்கா வலிப்பா யிருக்குஜேமா? 
எதற்கும் சாவிக் வெகாத்தைத அவருதைடS தைகயிஜேல திணித்துப் பாருங்கள், அப்பா!’ என்று வெபான்னி 
வெசால்ல, ‘காக்கா வலிப்பாயிருந்தால் இப்படி ஆடாமல் அதைசSாமல் இருக்க மாட்டாஜேர? இழுத்துப் 
பறித்துக் வெகாண்டிருப்பாஜேர!' என்று அவர் வெசால்ல, அதற்குள் கீஜேழ விழுந்த கீலீஸ்காரர், 'அவெதல்லாம் 
ஒன்றுமில்தைல; அந்தப் வெபண்ணின் அழகு...அந்தப் வெபண்ணின் அழகு...’ என்று திக்கிக்வெகாண்ஜேட 
தட்டுத் தடுமாறி எழுந்து உட்கார எந்தப் வெபண்ணின் அழகு?' என்று ஒன்றும் புரிSாமல் வெபான்னியின் 
தகப்பனார் ஜேகட்க, ‘உங்கள் வெபண்ணின் அழகுதான்!' என்று கீலீஸ்காரர் வெசால்ல, 'ஆமாம், என் 
வெபண்ணின் அழகுக்கு என்ன?’ என்று அவர் ஜேமலும் குழம்பிக் ஜேகட்க, ‘அதுதான் என்தைன அப்படிஜேS 
மூர்ச்தைசSதைடSச் வெசய்துவிட்டது!’ என்று ஒரு கண்ணால் வெபான்னிதைSயும், இன்வெனாரு கண்ணால் 
அவளுதைடS தகப்பனாதைரயும் பார்த்துக் வெகாண்ஜேட வெசான்னபடி கீலீஸ்காரர் எழுந்து நிற்க, 'ஆதைளப் 
பார், ஆதைள!' என்று அந்தக் கீலீஸ்காரதைரத் தன் கண்ணால் ஒரு வெவட்டு வெவட்டிக்வெகாண்ஜேட வெபான்னி 
அடுப்பங்கதைரக்குள் ஓடி ஒளிவாளாயினள்.
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அவள் ஓட்டத்தைதக் கண்ட தகப்பனார், ‘ஹஹ் ஹஹ்ஹா!' என்று சிரிக்க, கீலீஸ்காரர், ‘ஹிஹ்ஹிஹ்ஹி!’ 
என்று சிரிக்க, 'இவன் அவளுதைடS அழதைகப் பார், அழதைக’ என்கிறான்; அவள் இவதைன 'ஆதைளப் பார், 
ஆதைள!’ என்கிறாள். 'இதற்கு என்ன அர்த்தம்?’ என்று ஒரு கணம் ஜேSாசித்த தகப்பனார், மறுகணம், 
'காதல், கீதல் என்று வெசால்கிறார்கஜேள, அதற்கு ஒரு ஜேவதைள இது ஆரம்பமாயிருக்குஜேமா?’ என்று 
நிதைனக்க, அதற்குள், ‘உங்கள் வெபண்தைண நீங்கள் வெவளிஜேS அனுப்புவதுண்டா?' என்று கீலீஸ்காரர் 
அவதைர வெமல்ல விசாரிக்க, ‘ஏன்?' என்று அவர் ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, ‘இதுவதைர 
அனுப்பியிருந்தாலும் இனிஜேமல் அனுப்பாதீர்கள்! அனுப்பினால் என்தைனப்ஜேபால் பலர் மூர்ச்தைசSாகிக் 
கீஜேழ விழலாம்; அதனால் பல விபத்துக்கள் ஜேநரலாம். அந்த விபத்துக்களின் காரணமாக நாஜேன உங்கள் 
வெபண்தைணக் தைகது வெசய்தாலும் வெசய்Sலாம்!' என்று கீலீஸ்காரர் அளக்க, ‘இவெதன்ன வம்பு, அதற்குள் 
இவள் விரும்புவதுஜேபால் இவதைள எந்தப் ஜேபாலீஸ்காரன் ததைலயிலாவது கட்டி தைவத்து விடுவதுதான் 
நமக்கு நிம்மதிஜேபாலிருக்கிறஜேத!' என்று நிதைனத்த தகப்பனார், 'அவெதல்லாம் இருக்கட்டும்; உங்கள் 
வெபSர் என்ன?’ என்று கீலீஸ்காரதைரக் ஜேகட்க, ‘வெசவன், நாட், திரீ!' என்று கீலீஸ்காரர் ஏக மிடுக்குடன் 
வெசால்ல, 'அட, நான் அதைதக் ஜேகட்கவில்தைல ஐSா! உங்களுக்கு உங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் தைவத்த 
வெபSர் என்ன என்று ஜேகட்கிஜேறன்!' என்று அவர் அலுப்புடன் வெசால்ல, 'ஓ, அதுவா? வெபான்னுச்சாமி!’ 
என்று கீலிஸ்காரர் தன் வெபSருக்கு நடுஜேவ வரும் ‘ச்'சன்னாவுக்கு ஒரு தனி அழுத்தம் வெகாடுத்துச் 
வெசால்ல, ‘வெபான்னுச்சாமிSா, உங்களுக்கு எந்த ஊர்?’ என்று அவர் ஜேகட்க, ‘இஜேத ஊர்தான்!' என்று 
வெபான்னுச்சாமியும் வெசால்ல, அதற்கு ஜேமல் அவருதைடS குலம், ஜேகாத்திரம் எல்லாவற்தைறயும் பற்றிக் 
ஜேகட்டுத் வெதரிந்துவெகாண்ட வெபான்னியின் தகப்பனார், 'இனிஜேமல் நீங்கள் ஜேபாய்த் திருடதைனப் 
பிடிக்கலாம்!' என்று வெசால்ல, 'ஆமாம்! ஆமாம்! அதைத நான் மறந்ஜேத ஜேபாய்விட்ஜேடன்!' என்று 
கீலீஸ்காரர் அப்படியும் இப்படியுமாகப் பாய்ந்து பாய்ந்து வெசன்று பார்த்தபடி, 'ஓடு, ஓடு’ என்று 
ஓடுவாராயினர்.

வெபான்னுச்சாமியின் ததைல மதைறந்ததும் வெபான்னியின் தகப்பனார் தம் மகதைளக் கூப்பிட்டு, 
'ஜேபாலீஸ்காரதைரத்தான் கலிSாணம் வெசய்துவெகாள்ஜேவன் என்று வெசால்லிக் வெகாண்டிருந்தாஜேS, அம்மா! 
இப்ஜேபாது இங்ஜேக வந்து ஜேபானவதைர உனக்குப் பிடித்திருக்கிறதா?’ என்று ஜேகட்க, ‘ஜேபாங்கப்பா!’ என்று 
அவள் முகம் சிவக்கச் வெசால்ல, ‘அப்ஜேபா சரிதான்!' என்று அவர் அக்கணஜேம துண்தைட உதறித் 
ஜேதாளின்ஜேமல் ஜேபாட்டுக்வெகாண்டு வெபான்னுச்சாமியின் வீட்தைடத் ஜேதடிச் வெசல்வாராயினர்.

அவர் வெசன்ற சிறிது ஜேநரத்துக்வெகல்லாம், 'ஐஜேSா, ஜேபாலீஸ்காரதைனத் திருடன் பிடித்துக்வெகாண்டு 
ஜேபாகிறாஜேன!' என்று அந்தத் வெதருவில் இருந்தவர்கள் அது ஒரு சினிமாக் கதைதயில் வரும் 'வெவளிப்புறக் 
காட்சி' என்பது வெதரிSாமல் கூச்சலிட, அதைதக் ஜேகட்ட வெபான்னி, 'இது என்ன கூத்து!' என்று 
எண்ணிSவளாய் வெவளிஜேS வந்து பார்க்க, சற்றுத் தூரத்தில் உண்தைமயிஜேலஜேS அங்கு வந்த 
ஜேபாலீஸ்காரதைர ஒரு திருடன் பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேபாவதைத அவள் கண்டு, ‘திதைக, திதைக' என்று 
திதைகப்பாளாயினள்.

‘இப்படியும் ஒரு ஜேபாலீஸ்காரர் உண்டா?' என்று அவள் மூக்கின்ஜேமல் விரதைல தைவக்க, அதுகாதைல 
அங்கு வந்த அவள் தகப்பனார், ‘எல்லாம் ஜேபசி முடித்தாச்சு அம்மா, அடுத்த வெவள்ளிக்கிழதைம 
கலிSாணம்!' என்று வெசால்ல, ‘அதற்குள்ளாகவா?’ என்று அவள் ஆச்சச்சச்சரிSத்துடன் ஜேகட்க, ‘எனக்ஜேக 
அது ஆச்சச்சரிSமாய்த்தான் இருந்தது, அம்மா! அந்தப் வெபான்னுச்சாமிக்குத் தாயும் இல்தைல, தகப்பனும் 
இல்தைல; சித்தப்பாவும் சித்தியும்தான் இருக்கிறார்கள். அவர்கதைளக் ஜேகட்டால், 'அவனுக்கு நீங்கள் 
கலிSாணம் வெசய்வீர்கஜேளா, காஷாSம் வாங்கிக் வெகாடுத்துக் காசிக்கு அனுப்புவீர்கஜேளா-அதைதப்பற்றி 
எங்களுக்கு ஒன்றும் வெதரிSாது!’ என்று வெசால்லிவிட்டார்கள். 'இது என்ன, எடுக்கும்ஜேபாஜேத 
அபசகுனமாயிருக்கிறஜேத!' என்று எண்ணிக் வெகாண்ஜேட வெவளிஜேS வந்ஜேதன். திண்தைணயில் 
உட்கார்ந்திருந்த வெபான்னுச்சாமியின் தாத்தா என்தைனக் கூப்பிட்டு எல்லாவற்தைறயும் விசாரித்துத் 
வெதரிந்துவெகாண்டு, ‘பாகப் பிரிவிதைனயின்ஜேபாது தைபSன் வெகாஞ்சம் கண்டிப்பாக நடந்து வெகாண்டு 
விட்டான்; அதனால் சித்தப்பாவுக்கும் சித்திக்கும் அவதைனப் பிடிக்காமல் ஜேபாய்விட்டது. அதற்காக 
நீங்கள் கவதைலப்படாதீர்கள்! தைபSனுக்கும் வெபண்ணுக்கும் மனப்வெபாருத்தம் இருக்கிறது என்பதைதத் 
வெதரிந்துவெகாண்ட பிறகு, மற்ற வெபாருத்தங்கதைள நாம் பார்க்க ஜேவண்டாம். அடுத்த வெவள்ளிக்கிழதைம 
ஒரு முகூர்த்தம் இருக்கிறது; அந்த முகூர்த்தத்திஜேலஜேS இருவருக்கும் ஒரு முடிச்தைசப் ஜேபாட்டு 
விட்டுவிடலாம். எல்லாவற்தைறயும் நான் முன்னால் நின்று நடத்தி தைவக்கிஜேறன்; நீங்கள் ஜேபாய் ஜேமஜேல 
நடக்க ஜேவண்டிSதைதக் கவனியுங்கள்!' என்றார். 'சரி' என்று வந்து விட்ஜேடன். உனக்குச் 
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சந்ஜேதாஷந்தாஜேன?' என்று அவர் ஜேகட்க, ‘சந்ஜேதாஷந்தான்!' என்று அவள் வெகாஞ்சம் இழுத்தாற்ஜேபால் 
வெசால்லிவிட்டு உள்ஜேள வெசல்வாளாயினள்.

வெவள்ளிக்கிழதைம வந்தது; கலிSாணமும் நடந்தது. முதல் நாள் இரவு வெபான்னுச்சாமிதைSச் சந்தித்த 
வெபான்னி, ‘திருடதைனப் ஜேபாலீஸ்காரர் பிடித்துக்வெகாண்டு ஜேபாவது தாஜேன உலக வழக்கம்? உங்கதைள 
ஏன் திருடன் பிடித்துக் வெகாண்டு ஜேபானான்? அவ்வளவு ஜேகாதைழSா நீங்கள்?’ என்று அது ஒரு 
புரட்சிகரமான, புதுதைமSான சினிமாக் கதைதயில் வரும் சம்பவம் என்பது வெதரிSாமல் ஜேகட்க, ‘Sார் 
வெசான்னது? ஜேவறு எந்தப் ஜேபாலீஸ்காரனாவாவது இருந்திருந்தால் அந்தத் திருடன் அவதைனக் வெகான்ஜேற 
ஜேபாட்டிருப்பாஜேன!’ என்று அவன் அப்ஜேபாதும் குட்தைட உதைடக்காமல் ஒரு பக்கத்து மீதைசதைS 'முறுக்கு,
முறுக்கு' என்று முறுக்க, ‘அட, என் வீர ராசா!' என்று அவள் இன்வெனாரு பக்கத்து மீதைசதைS 'முறுக்கு, 
முறுக்கு' என்று முறுக்கி அழகு பார்ப்பாளாயினள்.

இங்ஙனம் ரதியும் மதனும்ஜேபால, ராசாவும் ராணியும் ஜேபால, அது ஜேபால, இது ஜேபாலப் வெபான்னியும் 
வெபான்னுச்சாமியும் வாழ்ந்து வந்தகாதைலயில், ஒரு நாள் வெபான்னியின் தகப்பனாருக்கும் பக்கத்து 
வீட்டுக்காரருக்கும் சண்தைட வர, அந்தச் சண்தைடயில் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வெபான்னியின் தகப்பனாதைர 
ஓர் அதைற அதைறந்துவிட, அவதைரத் திருப்பி அதைறS முடிSாத வெபான்னியின் தகப்பனார், ‘என்தைன Sார் 
என்று நிதைனத்துக் வெகாண்டாய்? ஜேபாலீஸ்காரரின் மாமனாராக்கும்! அவரிடம் வெசால்லி உன்தைன நான் 
என்ன வெசய்கிஜேறன், பார்!’ என்று சூள் வெகாட்டிவிட்டு வந்து மருமகப் பிள்தைளயிடம் நடந்ததைதச் 
வெசால்ல, 'இதற்குப் ஜேபாய் அவதைரப் ஜேபாலீஸ் ஸ்ஜேடஷனுக்கு அதைழத்துச் வெசல்ல ஜேவண்டுமா, என்ன? 
என்னுடன் வந்து ஆதைளக் காட்டுங்கள்; நாஜேன அவதைரப் பதிலுக்குப் பதில் அதைறந்துவிடுகிஜேறன்!' 
என்று மருமகப்பிள்தைளSாகப்பட்ட கீலீஸ்காரர் மீதைசதைS முறுக்கி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கிளம்ப, 'அது 
ஜேபாதாது அவனுக்கு! அன்வெறாரு நாள் 'நான் நிதைனத்தால் உம்தைமக் கூடச் சந்ஜேதகத்தின் ஜேபரில் தைகது 
வெசய்துவெகாண்டு ஜேபாய் லாக்-அப்பில் அதைடத்துவிடுஜேவன், 5ாக்கிரதைத!’ என்று என்தைன 
மிரட்டினீர்கஜேள, அந்த மாதிரி அவதைனக் வெகாண்டு ஜேபாய் ஒஜேர ஒரு நாளாவது லாக்-அப்பில் அதைடக்க 
ஜேவண்டும்; அதைத இந்தக் கண்கள் பார்த்துக் களிக்க ஜேவண்டும்!' என்று மாமனாராகப்பட்டவர் தம் 
கண்கதைளக் காட்டிச் வெசால்ல, ‘இவெதன்ன வெதால்தைல! இந்தச் ஜேசாததைனயிலிருந்து எப்படித் தப்புவது 
என்று வெதரிSவில்தைலஜேS?’ என்று மருமகப்பிள்தைள விழிக்க, 'நீங்கள் எதற்கும் ஜேSாசிக்காதீர்கள்; 
அதற்காக மற்றவர்கதைளப் ஜேபால நானும் ஏதாவது 'சம்திங்' வெகாடுக்க ஜேவண்டுவெமன்றாலும் வெகாடுத்து 
விடுகிஜேறன்!' என்று மாமனார் 'டக்' வெகன்று மணிபர்தைஸ எடுத்துத் திறக்க, 'ஜேவண்டாம், ஜேவண்டாம். 
வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள்; இஜேதா வந்துவிட்ஜேடன்!' என்று கீலீஸ்காரர் வெவளிஜேS வந்து, 'ஏ. 
விக்கிரமாதித்தா, இனி நீஜேS கதி!’ என்று வாய் விட்டுக் கதறிக் வெகாண்ஜேட மிஸ்டர் விக்கிரமாதித் ததைரத் 
ஜேதடி 'ஓடு, ஓடு’ என்று ஓடுவாராயினர்.

அவர் கதைத ஜேகட்டார் விக்கிரமாதித்தர்; அவர் தன் மாமனாரிடம் வெசால்லிவிட்டு வந்தது ஜேபாலஜேவ 
'வெகாஞ்சம் வெபாறுங்கள், இஜேதா வந்து விட்ஜேடன்!’ என்று வெசால்லிக் வெகாண்ஜேட எழுந்து வெவளிஜேS 
வெசன்றார். அடுத்த நிமிஷம் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தருடன் வந்த அசல் ஜேபாலீஸ்காரர்கள் இருவர் ஜேபாலி 
ஜேபாலீஸ்காரதைரக் தைகது வெசய்S, 'ஐஜேSா, இதற்குத்தானா உம்தைமத் ஜேதடி வந்ஜேதன்?' என்று கீலீஸ்காரர் 
அலற, 'இன்வெனாரு முதைற நீங்கள் ஆள் மாறாட்டம் வெசய்து Sாதைரயும் ஏமாற்றக் கூடாது பாருங்கள்; 
அதற்குத்தான் இந்தத் தண்டதைன!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, அதற்குள் ‘மருமகப்பிள்தைள 
அத்ததைன அவசரமாக எங்ஜேக ஜேபாகிறார்?’ என்பதைதத் வெதரிந்துவெகாள்ளும் ஆவலுடன் அவதைரத் 
வெதாடர்ந்து அங்ஜேக வந்த அவருதைடS மாமனாரும், மாமனாதைரத் வெதாடர்ந்து வந்த அவருதைடS 
மதைனவியும், ‘ஐஜேSா, இது என்ன அநிSாSம்? ஜேபாலீஸ்காரதைரப் ஜேபாலீஸ்காரஜேர தைகது வெசய்வதா?’ 
என்று பதற, 'அவர் அசல் ஜேபாலீஸ்காரர் இல்தைல அம்மா, சினிமா ஜேபாலீஸ்காரர்!’ என்று 
விக்கிரமாதித்தர் விளக்க, ‘அப்படிSா சமாசாரம்? இருந்தாலும் அதற்காக இனி அவதைரப் பிரிந்து வாடும் 
தண்டதைனதைS எனக்கு நீங்கள் அளிக்கலாமா?' என்று அதற்குள் தன்தைன ஒருவாறு சமாளித்துக்வெகாண்டு 
விட்ட வெபான்னி புலம்ப, ‘ஏமாற்றுபவர்கள் மட்டும் தண்டதைன அதைடந்தால் ஜேபாதாது; 
ஏமாறுபவர்களும் தண்டதைன அதைடS ஜேவண்டும் என்பதற்காகஜேவ அதைத நான் 
வெபாருட்படுத்தவில்தைல, அம்மா!' என்று வெசால்லி விக்கிரமாதித்தர் அவதைளச் சமாதானம் வெசய்து 
அனுப்பிSஜேதாடு, 'கவதைலப் படாதீர், வெபரிSவஜேர! உம்தைம அதைறந்த உம் பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் 
அடுத்தாற்ஜேபால் தைகது வெசய்Sப்படுவார்!’ என்று வெசால்லி அவள் அப்பாதைவயும் சமாதானம் வெசய்து 
அனுப்பி தைவப்பாராயினர்."
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இருபத்வெதான்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான நர்மதா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; முப்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் முல்தைல வெசால்லும் கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' 
என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று 
ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கிவருவாராயினர் 
என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு.......
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30. முப்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

முல்தைல வெசான்ன நட்சத்திர வீட்டு நாயின் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! நாய் என்றால் எல்லா நாயும் ஒன்றாகிவிடாது. அதிலும் நட்சத்திர வீட்டு நாய் 
இருக்கிறஜேத, அதற்வெகன்று ஒரு தனி நதைட, தனிப் பார்தைவ, தனிக் குணம் எல்லாம் உண்டு. அது 
வெபாதுவாக Sாதைரக் கண்டாலும் குதைரத்துவிடுவதில்தைல; ‘Sாதைரக் கண்டால் குதைரக்க ஜேவண்டும். 
Sாதைரக் கண்டால் குதைரக்கக் கூடாது’ என்பவெதல்லாம் அதற்குத் வெதரியும். அது மட்டுமல்ல; அது தன் 
எ5மானிதைSத் ஜேதடி Sார் வந்தாலும் சரி-முதலில் வாதைல ஆட்டும்; அதற்குப் பின் அவர்கதைள ஓர் உரசு 
உரசி நிற்கும். இதைவ யிரண்டும் பிடிக்காமல் Sாராவது எழுந்து வெசல்ல முSன்றால்தான் அது குதைரக்கும்!

இத்ததைன அருங் குணங்களும் ஒருங்ஜேக அதைமந்திருந்த அபூர்வ நாய் ஒன்று நடிதைக நவஸ்ரீயின் வீட்டில் 
இருந்தது. அதன் பராமரிப்புக்வெகன்ஜேற நிSமிக்கப்பட்டிருந்த பரமசிவன் நாSர் ஒரு நாள் அதைத 
வழக்கம்ஜேபால் ‘மாதைல உலா'வுக்கு அதைழத்துச் வெசல்ல, அது அந்த நாSதைரக் கண்டதும் வழக்கத்துக்கு 
விஜேராதமாக 'வள், வள்’ என்று குதைரக்க, ‘இன்று என்ன ஜேகடு உனக்கு?’ என்று நாSர் சுற்றுமுற்றும் 
பார்த்துக் வெகாண்ஜேட அதன் ததைலயில் ஒரு ஜேபாடு ஜேபாட, 'அம்மா ஷூட்டிங்குக்குப் ஜேபாயிருக்கிறார்கள்;
இன்வெனான்று ஜேவண்டுமானலும் ஜேபாடு!' என்று சதைமSற்காரன் 'அதற்குள்ள மதிப்புக்கூட இந்த 
வீட்டில் நமக்கு இல்தைலஜேS!’ என்ற ஆத்திரத்தில் அவதைன ஜேமலும் வெகாஞ்சம் உற்சாகப்படுத்த, ‘அம்மா 
வீட்டில் இல்தைலSா? அப்படிSானால் ஒன்வெறன்ன இரண்டாகஜேவ ஜேபாடுகிஜேறன்!' என்று அவன் ஜேமலும்
இரண்டு ஜேபாட்டு அதைத இழுத்துக் வெகாண்டு வெவளிஜேS வெசல்வானாயினன்.

வழியிலும் நாSர் வெசான்னதைத அந்த நாய் ஜேகட்கவில்தைல; அவன் அதைத ஒரு பக்கம் இழுத்துக்வெகாண்டு 
வெசன்றால் அது அவதைன இன்வெனாரு பக்கம் இழுத்துக் வெகாண்டு வெசன்றது. மீறி அவன் அதைதத் தன் 
வழிக்கு இழுத்தால் அது 'வள், வள்’ என்று குதைரத்தது. 'இது என்ன வெதால்தைல! இன்று என்ன 
வந்துவிட்டது இந்த நாய்க்கு?' என்று அவன் விழித்துக் வெகாண்டு நின்ற காதைல, ஜேகட்ட ஜேநரத்தில் 
‘ஆப்பிள் 5ூஸ்' வெகாண்டு வந்து வெகாடுக்கவில்தைல என்பதற்காக ஜேகாபித்துக் வெகாண்டு அன்தைறS 
ஷூஅட்டிங்தைகக் 'கான்சல்' வெசய்துவிட்டு வந்த நவஸ்ரீ, அவதைனயும் அவனுடன் ஒத்துதைழக்க மறுத்துக் 
வெகாண்டிருந்த தன் அருதைம நாதைSயும் பார்த்துவிட்டு, ‘என்ன நாSர், என்ன நாய்க்கு?' என்று விசாரிக்க, 
‘என்னஜேவா வெதரிSவில்தைல அம்மா, இன்று என்தைனக் கண்டதிலிருந்து அது குதைரத்துக்வெகாண்ஜேட 
இருக்கிறது!’ என்று அவன் தைகதைSப் பிதைசS, ‘ஏன், என்ன உடம்புக்கு?’ என்று பதறிS நவஸ்ரீ, தன்தைன 
மறந்து சட்வெடன்று காதைர விட்டுக் கீஜேழ இறங்கி, 'எங்ஜேக, அந்தச் சங்கிலிதைS இப்படிக் வெகாடு, 
பார்ப்ஜேபாம்?’ என்று அவன் தைகயிலிருந்த சங்கிலிதைSத் தாஜேன வாங்கிப் பிடித்துக்வெகாண்டு, ‘என்ன 
டார்லிங், என்ன?' என்று அதைதத் தடவிக் வெகாடுத்துக்வெகாண்ஜேட வெகாஞ்ச முSல, அதற்கும் இடம் 
வெகாடாமல் அது அவதைளப் பார்த்தும் 'வள், வள்’ என்று குதைரக்க, அதற்குள் தங்கள் அபிமான 
நட்சத்திரத்தைத அபிமான நாயுடன் அங்ஜேக பார்த்துவிட்ட ரசிக மகா5னங்கள் 'வெவாய்ங், வெவாய்ங்’ என்று 
விசில் அடித்தும், அவள் சினிமாவில் பாடிS பாடல்கதைளயும் ஆடிS ஆடல்கதைளயும் அவளுக்கு 
எதிர்த்தாற்ஜேபால் பாடிக் காட்டியும், ஆடிக் காட்டியும் தங்களுதைடS உற்சாகத்தைத வெவளிப்படுத்த, 'இது 
ஜேவஜேற வெதால்தைல எனக்கு! ஏ நாSர்! நீ ஓடிப்ஜேபாய் டாக்டதைரக் கூட்டிக் வெகாண்டு வா; நான் 
டார்லிங்தைகக் காரிஜேலஜேS வீட்டிற்கு அதைழத்துக் வெகாண்டு ஜேபாய்விடுகிஜேறன்!' என்று தன் ஆதைச 
நாயுடன் அவசர அவசரமாகக் காரில் ஏறிக்வெகாண்டு, ‘ரசிக மகா 5னங்கஜேள, வணக்கம்!' என்று அவள் 
அவர்கதைள ஜேநாக்கிக் 'கடஜேன’ என்று தைக கூப்பிவிட்டுச் வெசல்வாளாயினள்.

டாக்டர் வந்தார்; நாதைSப் பார்த்தார்; 'இன்5க் ஷன்’ ஜேபாட்டார். அப்ஜேபாதும் அது குதைரப்பதைத 
நிறுத்தாமற் ஜேபாகஜேவ, 'இனி இதைத ஆஸ்பத்திரிக்குத்தான் வெகாண்டு ஜேபாகஜேவண்டும்' என்று டாக்டர் 
வெசால்லிவிட்டுச் வெசல்ல, அப்படிஜேS அந்த நாதைS ஆஸ்பத்திரிக்குக் வெகாண்டு ஜேபாய்க் காட்ட, அதைத 
அவர்கள் பரிஜேசாதித்துப் பார்த்துவிட்டு, ‘இங்ஜேகஜேS இரண்டு நாட்கள் இதைத விட்டுவிட்டுப் ஜேபாங்கள்!’ 
என்று வெசால்ல, 'ஆ! என் டார்லிங்தைகப் பிரிந்து நான் எப்படி இரண்டு நாட்கள் உயிர் வாழ்ஜேவன்?' என்று 
நவஸ்ரீ 'கிளிசதைரன்' இல்லாமஜேலஜேS கண்ணீர் விடுவாளாயினள்.
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பார்த்தார் நாSர்; 'இனி ஒஜேர வழிதான் இருக்கிறது!’ என்று நாதைSயும் நடிதைகதைSயும் அதைழத்துக் 
வெகாண்டு மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் வீட்டுக்கு வந்தார்.

விஷSத்தைத ஜேகட்ட விக்கிரமாதித்தர் விழுந்து விழுந்து சிரிக்க, ‘என்ன சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்று நாSர் 
ஒன்றும் புரிSாமல் ஜேகட்க, 'ஜேகாளாறு எதுவும் நாயிடம் இல்தைல; உங்களிடம்தான் இருக்கிறது' என்று 
விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'என்னக் ஜேகாளாறு?' என்று நாSர் ஜேகட்க, 'ஐSப்பன் விரதத்துக்காக நீங்கள் 
அணிந்திருக்கும் கறுப்புச் சட்தைடயும் கறுப்பு ஜேவட்டியும் இந்த நாய்க்குப் பிடிக்கவில்தைல; 
அதனால்தான் இது உங்கதைளக் கண்டதும் குதைரக்கிறது!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் விளக்க, ‘அப்படிSா? 
நான்தான் கறுப்பாதைட அணிந்திருக்கிஜேறன்; அம்மா கறுப்பாதைட எதுவும் அணிSவில்தைலஜேS? 
அவர்கதைளப் பார்த்து இந்த நாய் ஏன் குதைரக்கிறது?’ என்று நாSர் ஜேகட்க, ‘அவர்கள் கறுப்பாதைட 
அணிSாவிட்டாலும், கறுப்புக் கண்ணாடி அணிந்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் அவர்கதைளப் பார்த்தும் 
இந்த நாய் குதைரக்கிறது!’ என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, ‘அப்படிSா?' என்று நவஸ்ரீ உடஜேன தான் 
அணிந்திருந்த கறுப்புக் கண்ணாடிதைSக் கழட்டிக் காரில் எறிந்துவிட்டு ‘டார்லிங்!' என்று தன் அருதைம 
நாதைS அதைழக்க, அது குதைரப்பதைத நிறுத்தி வாதைலக் 'குதைழ, குதைழ' என்று குதைழத்துக்வெகாண்ஜேட 
வெசன்று அவதைள ஓர் உரசு உரசிக் வெகாண்டு நிற்க, 'ஏ, நாSர்! இனி நீ உன் விரதம் முடியும்வதைர இந்தப் 
பக்கம் எட்டிக்கூடப் பார்க்காஜேத!' என்று வெசால்லிப் பரமசிவன் நாSதைர அனுப்பி விட்டுத் தன்னுதைடS 
டார்லிங்தைகத் தூக்கி ஆதைச தீர முத்தமிட்டுக்வெகாண்ஜேட காரில் ஏறி, 'நன்றி’ என்று வெசால்லி மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தரிடம் விதைட வெபறுவாளாயினள்."

முப்பதாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான முல்தைல இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
"நாதைளக்கு வாருங்கள்; முப்பத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நிர்மலா வெசால்லும் கதைததைSக் 
ஜேகளுங்கள்!’ என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் ஜேபாகிஜேறாம்?" 
என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கி வருவது 
காண்க... காண்க... காண்க........
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31. முப்பத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்

நிர்மலா வெசான்ன தைககுவித்த கனவான் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! 'ஜேதசூர், ஜேதசூர்' என்று ஓர் ஊர் உண்டு. அந்த ஊரிஜேல 'வெதய்வசிகாமணி, 
வெதய்வசிகாமணி’ என்று ஒரு கிரகஸ்தர் உண்டு. 'தான் உண்டு, தன் குடும்பம் உண்டு' என்று வாழ்ந்து 
வந்த அவர் ஒரு நாள் காதைல வழக்கம்ஜேபால் வெவளிஜேS வெசல்ல, வழியில் அவதைரப் பார்த்த கனவான் 
ஒருவர் சிரம் தாழ்த்திக் கரங் குவித்துக் காஜேல அதைரக்கால் சிரிப்புடன் அவதைர வணங்க, ‘Sார் இவர்? 
இதற்கு முன் எங்ஜேக பார்த்திருக்கிஜேறாம் இவதைர? எப்படி அறிமுகமானார் இவர்?’ என்று ஒன்றும் 
புரிSாமல் ‘பதிலுக்கு இவதைர வணங்குவதா, ஜேவண்டாமா?’ என்று ஒரு கணம் ஜேSாசித்து, மறுகணம், 
'எதற்கும் வணங்கித்தான் தைவப்ஜேபாஜேம!' என்று வணங்கிவிட்டு அவர் ஜேமஜேல வெசல்வாராயினர்.

ஆனாலும் அவர் மனம் அவதைரச் சும்மா விடவில்தைல; ‘Sார் அந்தக் கனவான், அவதைர எங்ஜேக 
பார்த்ஜேதாம்?’ என்று வழி முழுவதும் அவதைரச் சதா அரித்து எடுத்துக்வெகாண்ஜேட இருந்தது. அது 
மட்டுமல்ல; அவருதைடS ஞாபகசக்தியின் மீஜேத அவருக்கு ஜேகாபம் ஜேகாபமாக வந்தது. ‘அப்படி என்ன 
வSதாகிவிட்டது தனக்கு? அதற்குள் இத்ததைன ஞாபக மறதிSா?' என்று அவர் தன்தைனத் தாஜேன கடிந்து 
வெகாண்டார். திரும்பிப் ஜேபாய், ‘Sார் நீங்கள்? என்தைன இதற்கு முன் எங்ஜேக பார்த்தீர்கள்?’ என்று அந்தக் 
கனவாதைனஜேS ஜேகட்டுவிடலாமா, என்றுகூட அவர் நிதைனத்தார். 'அப்படிக் ஜேகட்டால் அது மரிSாதைதக் 
குதைறவாக அல்லவா இருக்கும்? ‘என்னய்Sா, இதற்குள் என்தைன மறந்துவிட்டீஜேர!' என்று அவர் 
சமீபத்தில் நிகழ்ந்த ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தைத நிதைனவூட்டிச் சிரித்தால் தன் முகத்தில் அசடு அல்லவா 
வழியும்? ஜேவண்டாம்; இன்று முழுவதும் ஜேSாசித்துப் பார்ப்ஜேபாம்!' என்று அரிக்கும் மனத்தைத 
அழுத்திப் பிடித்துக் வெகாண்ஜேட அவர் பின்னும் ஜேமஜேல வெசல்வாராயினர்.

அன்று முழுவதும் மட்டுமல்ல; அதற்கு அடுத்த நாளும், அதற்கு அடுத்த நாளும்கூட அவர் ஜேSாசித்துப் 
பார்த்தார், ஜேSாசித்துப் பார்த்தார், அப்படி ஜேSாசித்துப் பார்த்தார். ‘அந்தக் கனவான் Sார், அவதைர எங்ஜேக 
பார்த்ஜேதாம், எப்படி அறிமுகமாஜேனாம்?’ என்பது அவருதைடS நிதைனவுக்கு வரஜேவயில்தைல. 
இதற்கிதைடயில் அந்தக் கனவானும் அவதைரக் கண்டதும் தைக குவித்துக் காஜேல அதைரக்கால் சிரிப்புச் 
சிரிப்பதைத நிறுத்தஜேவயில்தைல. 'இது என்ன குழப்பம்? இந்தக் குழப்பத்தைதத் வெதளிSதைவக்க இவ்வளவு 
வெபரிS உலகத்தில் Sாருஜேம இல்தைலSா?' என்று அவர் ஒரு நாள் அதிஅதிஅதி தீவிரமாக ஜேSாசித்துக் 
வெகாண்டிருந்தகாதைல அவதைரப் பார்க்க வந்த நண்பர் ஒருவர், ‘என்ன அப்படி ஜேSாசிக்கிறீர்கள்?’ என்று 
ஜேகட்க, அவர் விஷSத்தைத வெசால்ல, 'இருக்கஜேவ இருக்கிறார் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர்; அவதைரப் 
ஜேபாய்ப் பார்த்தால் உங்கள் குழப்பத்தைத ஒரு வெநாடியில் வெதளிS தைவத்துவிடுவாஜேர!' என்று நண்பர் 
வெசால்ல, 'அதுதான் சரி; ஏற்வெகனஜேவ இருக்கிற குழப்பங்கஜேளாடு இந்தக் குழப்பத்தைதயும் ஜேசர்த்துக் 
குழப்பிக் வெகாண்டிருக்க இனி என்னால் முடிSாது!’ என்று அவர் அன்ஜேற ஜேபாய் விக்கிரமாதித்ததைரப் 
பார்ப்பாராயினர்.

அவருதைடS குழப்பத்தைதக் ஜேகட்டார் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர்; சிரித்தார். 'என்ன, சிரிக்கிறீர்கள்?’ 
என்றார் இவர்; ‘ஒன்றுமில்தைல' என்று வெசால்லிக்வெகாண்ஜேட அவர் தமக்கு அருகிலிருந்த காலண்டதைர 
ஒரு பார்தைவ பார்த்து விட்டு, ‘இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்து வந்து என்தைனப் பாருங்கள்!’ என்றார். இவர் 
விழித்தார்; 'என்ன விழிக்கிறீர்கள்?’ என்றார் அவர். 'இந்த விஷSத்தில் வெதளிவு காண உங்களுக்ஜேக ஒரு 
வார கால அவகாசம் ஜேததைவ வெSன்றால் என்னுதைடS குழப்பம் வெபரிS குழப்பமாய்த்தான் இருக்கும் 
ஜேபாலிருக்கிறஜேத!' என்றார் இவர்: 'ஆமாம், வெகாஞ்சம் வெபரிS குழப்பம்தான்; நீங்கள் ஜேபாய் வாருங்கள்!' 
என்றார் அவர்.

ஒரு வாரம் ஓடி மதைறந்தது; மறுபடியும் வந்து விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்த்தார் வெதய்வசிகாமணி. அவதைரப்
பார்த்ததும், ‘இப்ஜேபாது அந்தக் கனவான் உங்கதைளக் கண்டதும் தைக குவிக்கிறாரா? காஜேல அதைரக்கால் 
சிரிப்புச் சிரிக்கிறாரா?’ என்ற விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, 'அவெதல்லாம் ஒன்றுமில்தைல; அவர் 
இப்ஜேபாவெதல்லாம் என்தைனப் பார்த்தாலும் பார்க்காதவர்ஜேபால் ஜேபாய்விடுகிறார். ஏன், எனக்காக நீங்கள்
அவதைரப் பார்த்து ஏதாவது வெசான்னீர்களா?' என்று வெதய்வசிகாமணி உசாவ, 'நல்ல ஆளய்Sா, நீர்! 
அவதைர நான்தான் எதற்காகப் ஜேபாய்ப் பார்க்கஜேவண்டும், நீர்தான் எதற்காகப் ஜேபாய்ப் பார்க்க 

159



ஜேவண்டும்? அவர் உம்தைமப் ஜேபான்றவர்கதைளக் கண்டால் எப்ஜேபாது கரங் குவிப்பார், எப்ஜேபாது கரங் 
குவிக்க மாட்டார் என்பது எனக்குத் வெதரிSாதா?’ என்பதாகத்தாஜேன அவர் இவதைரப் பார்க்க, ‘அது 
உங்களுக்கு மட்டும் வெதரிந்தால் ஜேபாதுமா? எனக்கும் வெதரிS ஜேவண்டாமா?’ என்பதாகத்தாஜேன இவர் 
அவதைரப் பார்க்க, ‘நம் இருவருக்கும் மட்டும் வெதரிந்தால் ஜேபாதாது, இந்த உலகத்துக்ஜேக 
வெதரிSஜேவண்டிS விஷSம் அது. வெசால்கிஜேறன், ஜேகளும்: வெசன்ற வாரம் நடந்து முடிந்த முனிசிபல் 
ஜேதர்தலில் அந்தக் கனவான் ஒரு ஜேவட்பாளர். அவதைரப் ஜேபான்ற ஜேவட்பாளர்கள் ஜேதர்தலுக்கு முன்னால் 
வெதரிந்தவர்கதைளக் கண்டாலும் சரி, வெதரிSாதவர்கதைளக் கண்டாலும் சரி; சிரம் தாழ்த்திக் கரங் குவித்துக் 
காஜேல அதைரக்கால் சிரிப்பு, அதைரச் சிரிப்பு, முக்கால் சிரிப்பு, முழுச் சிரிப்வெபல்லாம்கூடச் சிரிப்பார்கள். 
ஜேதர்தல் முடிந்ததும் வெதரிSாதவர்கதைள என்ன, வெதரிந்தவர்கதைளக் கண்டாலும் வெதரிSாதவர்கள்ஜேபால் 
ஜேபாய்விடுவார்கள். இந்த உண்தைமதைS நீஜேர வெதரிந்துவெகாண்டு விடுவீர் என்று நிதைனத்துத்தான் ஒரு 
வாரம் கழித்து உம்தைம நான் வரச் வெசான்ஜேனன். இப்ஜேபாதாவது வெதரிந்துவெகாண்டு விட்டீரா, 
இல்தைலSா?’ என்று மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் கடாவ, ‘வெதரிந்துவெகாண்டு விட்ஜேடன், வெதரிந்துவெகாண்டு 
விட்ஜேடன்!' என்று தன் ததைலதைSப் பலமாக ஆட்டிக்வெகாண்ஜேட வெதய்வசிகாமணி அவரிடமிருந்து விதைட
வெபற்றுக் வெகாள்வாராயினர்.”

முப்பத்ஜேதாராவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான நிர்மலா இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி முடித்துவிட்டு, 
“நாதைளக்கு வாருங்கள்; முப்பத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் நித்திSகல்Sாணி வெசால்லும் 
கதைததைSக் ஜேகளுங்கள்!' என்று வெசால்ல, "ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்கிஜேறாம், ஜேகட்காமல் எங்ஜேக ஜேபாகப் 
ஜேபாகிஜேறாம்?" என்று ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வழக்கம் ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ 
இறங்குவாராயினர் என்றவாறு... என்றவாறு... என்றவாறு...
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32. முப்பத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட் 
நித்திSகல்Sாணி வெசான்ன விக்கிரமாதித்ததைனக் கண்ட

சாலிவாகனன் கதைத

"ஜேகளாய், ஜேபா5ஜேன! நகஜேர 'நவராத்திரி விழா'க் ஜேகாலம் பூண்டிருந்த சமSம் அது. மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தர் குடும்ப சஜேமதராகக் கதைட வீதிக்குச் வெசன்று, அந்த வருடம் வெகாலு தைவப்பதற்காகப் 
புதிS புதிS வெபாம்தைமகதைளத் ஜேதடித் ஜேதடி வாங்கிக்வெகாண்டிருந்தார். அதுகாதைல அவதைரக் கண்ட 
அவருதைடS நண்பர் ஒருவர், ‘வெஹல்ஜேலா, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன்! வெஹள ஆர் யூ?’ என்று விசாரிக்க, 
'விசாரிப்பதைதத் தமிழில் விசாரிக்கக் கூடாதா, ஐSா?' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெகாஞ்சம் தமிழ்ப் 
பற்ஜேறாடு ஜேகட்க, 'இது கலப்பட யுகம் சுவாமி! இந்த யுகத்தில் அரசிSல்வாதிகதைளத் தவிர ஜேவறு Sார் 
எதில் அசதைலத் ஜேதடிக்வெகாண்டிருக்க முடியும்?’ என்று அவர் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட வந்து மிஸ்டர் 
விக்கிரமாதித்தரின் தைகதைSப் பிடித்துக் 'குலுக்கு, குலுக்கு' என்று குலுக்க, இந்தக் காட்சிதைSக் 
கவனித்துக்வெகாண்டிருந்த பாதைதஜேSாரத்துப் வெபாம்தைமக் கதைடக்காரர் ஒருவர் சட்வெடன்று எழுந்து தன் 
ஜேமல் துண்தைட எடுத்து இடுப்பில் கட்டிக் வெகாண்டு நின்று, ‘வாருங்கள், வாருங்கள்!' என்று 
விக்கிரமாதித்ததைர அகமும் முகமும் ஒருங்ஜேக மலர வரஜேவற்க, ‘Sார் நீங்கள், ஏற்வெகனஜேவ என்தைன 
உங்களுக்குத் வெதரியுமா?’ என்று விக்கிரமாதித்தர் ஒன்றும் புரிSாமல் அவதைர விசாரிக்க, ‘இதற்கு முன் 
வெதரிSாது, இப்ஜேபாதுதான் வெதரியும். இவர் ‘வெஹல்ஜேலா, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன்’ என்று வெசான்னதும் 
நான் உங்கதைள இனம் கண்டுவெகாண்டுவிட்ஜேடன்!' என்ற அவர், ‘என் வெபSர் சாலிவாகனன்!' என்று 
சற்ஜேற கூச்சத்துடன் தன் வெபSதைரக் கதைடசிSாகச் வெசால்லி நிறுத்த, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் 
திடுக்கிட்டுத் தம்முதைடS கழுத்தைதத் வெதாட்டுப் பார்த்துக்வெகாள்ள, சாலிவாகனன் சிரித்து, ‘என் வெபSர் 
சாலிவாகனன் என்று வெசான்னதும் உங்களுக்கு அந்தப் வெபரிS எழுத்து விக்கிரமாதித்தன் கதைத 
ஞாபகத்துக்கு வந்து விட்டதுஜேபால் இருக்கிறது! பSப்படாதீர்கள், நானும் அந்தச் சாலிவாகனன் அல்ல; 
நீங்களும் அந்த விக்கிரமாதித்தன் அல்ல. என்னால் உங்கள் கழுத்து ஏன் துண்டாகப்ஜேபாகிறது?’ என்று 
சிரிக்க, ‘Sார் கண்டது? அந்த சாலிவாகனதைனப் ஜேபாலஜேவ நீங்களும், 'சூ, மந்திரக்காளி!’ என்றதும் 
உங்களுதைடS Sாதைனப் வெபாம்தைம, குதிதைரப் வெபாம்தைம, ஜேபார்வீரன் வெபாம்தைமகவெளல்லாம் உயிர் 
வெபற்று எழுந்து வந்து என்தைன எதிர்க்கலாம்; அவற்தைறயும் எதிர்க்க முடிSாமல், உங்கள் தைகSாலும் சாக
விரும்பாமல் நான் தற்வெகாதைல வெசய்துவெகாள்ள ஓடலாம்; அப்ஜேபாதும் நீங்கள் என்தைன விடாமல் 
துரத்தி, உங்களுதைடS சக்கராயுதத்தைத மந்திரித்து ஏவி என் கழுத்தைத அறுக்கலாம். எதற்கும் நான் 
வெகாஞ்சம் எச்சரிக்தைகSாக இருக்க ஜேவண்டும், பாருங்கள்!' என்று விக்கிரமாதித்தர் மீண்டும் தம் 
கழுத்தைதத் வெதாட்டுப் பார்த்துக்வெகாள்ள, 'அது சாலிவாகனன் சகாப்தம்; இது ஜேநரு சகாப்தம். அப்ஜேபாது 
ஊருக்கு ஒரு ராசா இருந்தான். .ஒரு ராசா இன்வெனாரு ராசாதைவ ஒழித்துக் கட்டி, அவனுதைடS 
ராஜ்Sத்தைதப் பிடுங்கிக் வெகாள்வதிஜேலஜேS எப்ஜேபாதும் கண்ணும் கருத்துமாயிருந்தான். இப்ஜேபாதுதான் 
நாம் எல்ஜேலாருஜேம ராசாக்களாகிவிட்ஜேடாஜேம! ஒருவதைர ஒருவர் ஏன் ஒழிக்க ஜேவண்டும்? 
உங்கதைளப்ஜேபால் ‘ஒருவருக்வெகாருவர் உதவி வாழ்தல்’ என்ற முதைறதைSப் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் 
ஜேபாதாதா?’ என்று சாலிவாகனன் வெசால்ல, 'அப்படிSானால் உம்தைமக் கண்டு நான் பSப்பட 
ஜேவண்டிSதில்தைல என்கிறீர்; அப்படித்தாஜேன? சரி, அந்தப் வெபாம்தைமதைS எடும், இந்தப் வெபாம்தைமதைS 
எடும்’ என்று தமக்குப் பிடித்த வெபாம்தைமகதைள வெSல்லாம் வெபாறுக்கி எடுத்து விக்கிரமாதித்தர் 
பாதாளசாமியிடம் வெகாடுக்க, அவன் அவற்தைற வாங்கிக் வெகாண்டு ஜேபாய்க் காரில் தைவத்துவிட்டு வர, 
மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் ஒரு நூறு ரூபாய் ஜேநாட்தைட எடுத்துச் சாலிவாகனனிடம் நீட்டுவாராயினர்.

ஜேநாட்தைடப் பார்த்தார் சாலிவாகனர்; சிரித்தார். ‘ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?’ என்றார் விக்கிரமாதித்தர்; 
‘ஒன்றுமில்தைல. எத்ததைனஜேSா ஜேபர் என் கதைடக்கு வருகிறார்கள்; அவர்கவெளல்லாம் விதைல ஜேபசி முடிந்த
பிறஜேக என்னிடமிருந்து எந்தப் வெபாம்தைமதைSயும் எடுத்துச் வெசல்கிறார்கள். நீங்கஜேளா எந்த விதைலயும் 
ஜேபசாமஜேல என்னிடமிருந்து எல்லாப் வெபாம்தைமகதைளயும் எடுத்துச் வெசன்றீர்கள். அதிலிருந்து ‘நீங்கள் 
என்தைன விSாபாரிSாக மதிக்கவில்தைல; கதைலஞனாக மதிக்கிறீர்கள்' என்று நான் நிதைனத்ஜேதன். 
இப்ஜேபாது ஜேநாட்தைட நீட்டுகிறீர்கள்; இதிலிருந்து நான் என்ன நிதைனப்பது? நீங்கள் என்தைனக் 
கதைலஞனாக மதிக்கிறீர்கள் என்று நிதைனப்பதா, விSாபாரிSாக மதிக்கிறீர்கள் என்று நிதைனப்பதா?' 
என்று சாலிவாகனன் ஜேகட்க, ‘கதைலஞனாகத்தான் மதிக்கிஜேறன்' என்று விக்கிரமாதித்தர் வெசால்ல, 'அது 
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ஜேபாதும் எனக்கு; இந்தப் பணம் ஜேவண்டாம். ஏவெனனில் மற்றவர்களுக்கு விSாபாரிSாகக் காட்சி 
அளித்தாலும் உங்கதைளப் வெபாறுத்தவதைர நான் கதைலஞனாகஜேவ காட்சி அளிக்க விரும்புகிஜேறன்' என்று 
வெசால்லி அவன் அவதைர வணங்கி விதைட வெகாடுக்க, 'கதைலஞனுக்கு மட்டும் வாயும் வயிறும் 
இல்தைலSா, என்ன? மற்றவர்களுக்கு எண்ணிக் வெகாடுத்தால் கதைலஞனுக்கு எண்ணாமல் வெகாடுக்க 
ஜேவண்டும் என்று நிதைனப்பவன் நான். அதனால் தான் எந்த விதமான விதைலயும் ஜேபசாமல், எந்த 
விதமான கணக்கும் பார்க்காமல் என்னால் முடிந்த இச் சிறு வெதாதைகதைS உங்களுக்குக் காணிக்தைகSாக 
அளிக்கிஜேறன். தSவு வெசய்து ஏற்றுக்வெகாள்ள ஜேவணும்' என்று மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் அந்த ஜேநாட்தைட 
அவருதைடS தைகயில் திணித்துவிட்டு ஜேமஜேல வெசல்வாராயினர்."

முப்பத்திரண்டாவது மாடி ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டான நித்திS கல்Sாணி இந்தக் கதைததைSச் வெசால்லி 
முடித்துவிட்டு, "இனிஜேமல் நீங்கள் ஜேபாகலாம்; ஜேபாய் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைரப் பார்க்கலாம்!' என்று
அவர் இருந்த அதைறக்கு வழி காட்ட, ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் அப்ஜேபாதும் தங்கள் வெகாட்டாவிதைS 
மறக்காமல் விட்டுக்வெகாண்ஜேட ஜேபாய் அவதைரப் பார்க்க, "இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் அல்லவா 
நீங்கள் வந்து என்தைனப் பார்ப்பதாக எழுதியிருந்தீர்கள்? இவ்வளவு தாமதமாக வந்து நிற்கிறீர்கஜேள, 
என்ன காரணம்?" என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேகட்க, "நாங்கள் என்னஜேவா இரண்டு மாதங்களுக்கு 
முன்னாஜேலஜேS உங்கதைளப் பார்க்க வரத்தான் வந்ஜேதாம்; உங்கள் ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டுகள்தான் தினம் ஒரு 
கதைதSாகச் வெசால்லி, உங்கதைள அப்வெபாழுஜேத பார்க்க விடாமல் எங்கதைளத் தடுத்து விட்டார்கள்!" என்று
ஜேபா5னும் நீதிஜேதவனும் வெசால்ல, “எங்ஜேக, கூப்பிடு அவர்கதைள!" என்று விக்கிரமாதித்தர் தம் ஆபீஸ் 
தைபSதைன விட்டு அவர்கதைள அதைழத்து வரச் வெசய்து, "நீங்களா இவர்களுக்குத் தினம் ஒரு கதைதSாகச் 
வெசால்லிக் வெகாண்டிருந்தீர்கள்?" என்று ஜேகட்க, "நாங்களாவது, இவர்களுக்குக் கதைத வெசால்வதாவது! 
இவர்கள் தினந்ஜேதாறும் வருவார்கள்; எங்கதைளப் பார்த்ததும் அப்படிஜேS ஒரு கணம் அசந்து ஜேபாய் 
நிற்பார்கள். மறுகணம் இவர்களில் ஒருவர் கதைத வெசால்ல ஆரம்பிப்பார்; இன்வெனாருவர் ஜேகட்பார். 
கதைடசியில் இருவரும் ஜேசர்ந்தாற்ஜேபால் வெகாட்டாவி விட்டுக்வெகாண்ஜேட கீஜேழ இறங்கிப் ஜேபாய் 
விடுவார்கள்!” என்று அவர்கள் வெசால்ல, "உண்தைமதைSச் வெசால்லுங்கள்; உங்களில் Sார் கதைத 
வெசான்னது?” என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேபா5தைனயும் நீதிஜேதவதைனயும் ஜேகட்க, ‘'நான்தான் வெசான்ஜேனன்!" 
என்று நீதிஜேதவன் வெமன்று விழுங்க, "இதற்குத்தான் உம்தைம நான் அந்தப் வெபரிS எழுத்து 
விக்கிரமாதித்தன் கதைததைSப் படிக்க ஜேவண்டாம், படிக்கஜேவண்டாம் என்று படித்துப் படித்துச் 
வெசான்ஜேனன்; நீர் ஜேகட்கவில்தைல. தினம் ஒரு கதைதSாகப் படித்துவிட்டு இங்ஜேக வந்தீர்; இவர்கதைளப் 
பார்த்துப் பதுதைமகள் என்று நிதைனத்து அப்படிஜேS மSங்கிநின்றீர். அந்த மSக்கத்தில் நீர் உம்தைம மறந்து 
வெசான்ன கதைதகதைள நானும் என்தைன மறந்து இத்ததைன நாட்களாகக் ஜேகட்டுத் வெதாதைலத்திருக்கிஜேறன்!” 
என்று ஜேபா5ன் வெசால்ல, ‘அசடுகள், அசடுகள்! வெபண்கள் என்னத்தைதச் வெசான்னாலும் அதைத அப்படிஜேS 
நம்பிவிடும் அசடுகள்!’ என்று தங்களுக்குள் எண்ணிச் சிரித்துக்வெகாண்ஜேட ரிஸப்ஷனிஸ்ட்டுகள் 
அவரவர்கள் இடத்துக்குச் வெசல்ல, “சரி, இப்ஜேபாது நீங்கள் என் சிம்மாசனத்துக்காக வந்திருக்கிறீர்களா? 
இல்தைல, ஜேவறு எதற்காகவாவது வந்து இருக்கிறீர்களா?" என்று விக்கிரமாதித்தர் ஜேபா5தைனயும் 
நீதிஜேதவதைனயும் ஜேகட்க, "இப்ஜேபாதுதான் ராசாக்கஜேள இல்தைலஜேS, சிம்மாசனம் எங்ஜேக இருக்கும்? 
நாங்கள் அதற்காக வரவில்தைல; கர்ப்பத் ததைடக்குப் புதிS மருந்து ஒன்தைற நாங்கள் தSார் 
வெசய்திருக்கிஜேறாம். அதைத உங்கள் கம்வெபனியின் மூலம் விற்றுத் தர ஜேவண்டும் என்று உங்கதைளக் 
ஜேகட்டுக் வெகாள்ளஜேவ நாங்கள் வந்திருக்கிஜேறாம்" என்று அவர்கள் வெசால்ல, "மன்னிக்க ஜேவண்டும்; 
ஏற்வெகனஜேவ இந்த உலகத்தில் பிறந்த குற்றத்தைதச் வெசய்திருக்கும் நான், இனி பிறக்கப் 
ஜேபாகிறவர்கதைளத் தடுக்கும் குற்றத்தைதயும் வெசய்S விரும்பவில்தைல. நீங்கள் ஜேவண்டுமானால் உணவு 
உற்பத்திதைS அதிகரிப்பதற்கு ஜேவண்டிS முSற்சிகளில் இறங்கி, புதிS விதைத, புதிS உரம் 
ஜேபான்றவற்தைறக் கண்டு பிடியுங்கள். அதற்கு ஜேவண்டிS ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளிக்க நான் 
எப்வெபாழுதும் தSார்’ என்று வெசால்லி, மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தர் அவர்கதைள அனுப்பி தைவப்பாராயினர்.

இத்துடன் மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன் கதைதகள் முற்றிSது

காண்க... காண்க... காண்க..... .

               வாழி வாழி,
                      மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்தன்
                            ஏடு இஸட் வாழி!
               வாழி வாழி,
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                      மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப்
                             படித்தார் வாழி! 
               வாழி, வாழி,
                       மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப்
                             படிக்கக் ஜேகட்டார் வாழி! 
               வாழி, வாழி,
                        மிஸ்டர் விக்கிரமாதித்ததைனப்
                                படிக்காதாரும் வாழி!
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